OBEC VELKÁ POLOM
Opavská 58, 747 64 Velká Polom
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců
Starostka obce
v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJE
VEŘEJNOU VÝZVU OVeP 2743/2020
na obsazení pracovního místa úředníka v rámci Obecního úřadu Velká Polom
Druh práce:
referent
Úsek úřadu:
stavební úřad
Zařazení:
úředník
Místo výkonu práce: Obec Velká Polom – Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom
Charakteristika vykonávané práce:
plní úkoly svěřené příslušející obecnému stavebnímu úřadu a působnost, která je zákonem svěřena
městským a obecním úřadům, které tuto činnost vykonávaly k 31.12.2012 (§ 13 a násl. stavebního
zákona), a to na úseku územních řízení a stavebního řádu, včetně výkonu stavebního dozoru.
Předpoklady:
dle § 4 č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru
stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví (ve smyslu § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Jiné požadavky:
znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
uživatelská znalost s PC (MS Office, Internet),
komunikační a organizační schopnosti, rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost
samostatné i týmové práce, odolnost vůči stresu,
výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti, praxe ve veřejné správě vítána.
Požadované doklady:

životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných správních činností,

originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, v případě
cizího státního příslušníka obdobný doklad,

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

osobní dotazník (volně dostupný na webových stránkách obce, cesta: Úřad – Pro občany –
Formuláře)

vyjádření uchazeče, ve kterém uvede souhlas či nesouhlas se zpracováním a nakládáním
osobních údajů uchazeče v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:
od 01.01.2021 nebo dle dohody, pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
Platové zařazení:
10. platová třída podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, s možností postupného
přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Přihláška musí obsahovat:

přesné označení veřejné výzvy,

jméno, příjmení příp. titul uchazeče,
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datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka,

datum a podpis uchazeče.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním
dotazníku, průvodním dopise apod. (je možné použít formulář dostupný ke stažení na webových
stránkách obce, cesta: Úřad – Pro občany – Formuláře).
Lhůta pro doručení přihlášky na obecní úřad:
do 5.10.2020 11:00 hodin
Způsob podání přihlášky:
osobním doručením na podatelnu obecního úřadu nebo prostřednictvím nositele poštovní licence
v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník obce OVeP 2743/2020“ – NEOTVÍRAT,
s uvedením adresy uchazeče.
Adresa pro zaslání přihlášky:
OBEC VELKÁ POLOM, OBECNÍ ÚŘAD VELKÁ POLOM, OPAVSKÁ 58, 747 64 VELKÁ
POLOM
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou výzvu i bez uvedení důvodu kdykoliv v jejím průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného zájemce. Poskytnuté doklady pro veřejnou výzvu je nutné si osobně
vyzvednout do deseti dnů po ukončení veřejné výzvy. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté
doklady skartovány.
Bližší informace:
Ing. Kateřina Honajzrová, t.č. 608 745 118, email: starosta@velkapolom.cz
Ve Velké Polomi dne 14.09.2020

Ing. Kateřina Honajzrová
starostka obce, v.r.
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