
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVKY VYHLAŠUJE 

v souladu s § 7 podle odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

„Vedoucí majetkového odboru“ 
 

1. Název územního samosprávného celku: Město Nasavrky 

2. Druh práce a platová třída:   vedoucí majetkového odboru 

Vedoucí majetkového odboru ve spolupráci s tajemníkem městského 
úřadu připravuje podklady pro žádosti o podpory a dotace, zajišťuje 
efektivní hospodaření a využívaní majetku města včetně jeho údržby 
a oprav, zajišťuje plánování a realizaci investic města, řídí podřízené 
pracovníky. 

platová třída 9 (tarif 19.730 - 28.920 Kč) – 
10 (tarif 21.260 – 31.240 Kč) 

3. Místo výkonu práce:  katastrální území města Nasavrky a správní 
obvod pověřeného městského úřadu 

4. Druh pracovního poměru:   pracovní poměr na dobu neurčitou 

5. Předpokládaný nástup:   nástup možný ihned 

6. předpoklady pro vznik pracovního místa dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 

- státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR, 
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání 

jednacího jazyka, bezúhonnost, 
- splnění předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem 

- zákonem č. 451/1999 Sb.  

7. Jiné předpoklady:  -   min. středoškolské vzdělání ekonomického nebo 
technického směru  

- znalost práce na PC (word, excel, outlook, internet) 
- zkušenost s vedením kolektivu a praxe ve veřejné správě 

výhodou 
- řidičský průkaz skupiny B 
- zkušenost s provozem ČOV a kanalizace, popř. odborná 

způsobilost v oblasti provozu ČOV a kanalizace výhodou 
- zkušenost s hospodařením v lesích výhodou 
- znalost prostředí města Nasavrky výhodou 
- praxe při správě majetku (prodeje a pronájmy nemovitostí 

a staveb, evidence, užívání veřejného prostranství) vítána 
- znalost cizího jazyka výhodou 
- základní znalost zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) 

8. k přihlášce se připojují tyto doklady: 

• strukturovaný životopis 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 
č. 451/1991 Sb. (mimo uchazeče narozeného po 01.12.1971) 



9. místo a lhůta pro podání přihlášky 

Písemné přihlášky se přijímají na podatelně městského úřadu do 11.30 hodin dne 

29.09.2020 nebo doporučeným dopisem na adresu: Městský úřad Nasavrky, 
Náměstí 77, 538 25  Nasavrky. Na obálku uveďte „Neotvírat–Výběrové řízení – 

vedoucí majetkového odboru“. 

10. přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení, titul uchazeče 
• 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 občana 
• datum a podpis uchazeče 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
 
Vzor přihlášky a čestného prohlášení k zákonu č. 451/1991 Sb. je zveřejněn na webových 
stránkách města www.nasavrky.cz. Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum 
doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty. Později zaslané 
přihlášky není možné zařadit do výběrového řízení.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
 
Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (město 
Nasavrky, IČO: 00270580) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů pro účely výběrového řízení. 
 
 
 

       Ing. Pavel Novák 
tajemník městského úřadu 

 
 
 
Vyvěšeno dne: 09.09.2020    Sejmuto dne:                              
 


