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MĚSTO JEVÍČKO 
Palackého nám. 1, 549 43 Jevíčko 

 

Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021 
 

Tajemník Městského úřadu v Jevíčku vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení pracovního místa 

REFERENT INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ MěÚ JEVÍČKO 

(INVESTIČNÍ TECHNIK) 

 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

 předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb. (občanství ČR /u cizinců pobyt na území ČR/, 

dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání českého nebo slovenského 

jazyka) 

 vzdělání SŠ/VŠ (zaměření technického případně stavebního směru výhodou) 

 znalost právních předpisů týkajících se měst a obcí, zejm. zákona o obcích 

 praxe ve veřejné správě nebo samosprávě výhodou 

 praxe v oboru stavebnictví a základní přehled v problematice povolování staveb  

 orientace v rozpočtech staveb (např. RTS, apod.) a orientace v dokumentaci staveb  

 orientace ve výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách 

 řidičský průkaz skupiny B  

 znalost práce s PC a programy Word, Excel, Outlook, MS Office předpokládáme 

 komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a 

mluveném projevu)  

 znalost administrace projektů a administrace dotací může být výhodou 

 znalost regionu, časová flexibilita, psychická odolnost, zvládání stresové zátěže, ochota dále 

se vzdělávat, schopnost týmové práce, přesnost, spolehlivost, zdvořilost a loajalita  

 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy) 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 

 platné telefonní i e-mailové spojení 

 datum a podpis uchazeče 

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:  

 strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech  

  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 osvědčení o zdravotní způsobilosti 

  souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů  

 nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány 
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Místo výkonu práce: 

 Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko 

 

Název územního samosprávného celku:  

 Město Jevíčko 

 
Pracovní poměr:  

 doba neurčitá s případným nástupem od 1. 4. 2021 popř. dle dohody 

 rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0), 

  neúředník, investiční oddělení 

 
Platové zařazení: 

 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

v platném znění (25.000 Kč – 37.000 Kč, dle praxe). Na tomto pracovním zařazení se jedná o 

9. až 11. tarifní třídu (dle dosaženého vzdělání SŠ nebo VŠ). 

 

Náplň práce:  

 příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic 

 shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů 

realizace a zpracování zadávacích listů 

 zpracovávání návrhů investičních plánů a příprava výběrových řízení investičních akcí po 

věcné stránce 

 provádění technického dozoru stavebníka a příprava a zajišťování dokumentace pro stavební 

povolení 

 zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a 

koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebíraní prací, příprava, uzavírání a 

provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a 

zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování a odstraňování nedostatků 

v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, 

technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů na změny 

 zajištění koncepční činnosti v rámci platného územního plánu města  

 zajištění uložení schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města  

 podílí se na pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a 

jejich aktualizaci  

 podílí se na pořizování a správě územně technických podkladů pro území města  

 vyřizování ohlášení případně stavebních povolení při provádění oprav či rekonstrukcí objektů 

v majetku města 

 žádá jménem města o územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudaci staveb 

 údržba a správa místních komunikací (vyjádření k překopům na místních komunikacích) 

 sledování dotačních titulů a grantů, zajišťování podkladů k žádostem z různých dotačních 

zdrojů, plnění podmínek a kontrola plnění podmínek realizovaných dotací a grantů 

 podávání žádostí do Programu regenerace MPZ a MPR pro obnovu památek 

 spolupráce s nadřízeným orgánem ve věci památkové péče a dotčenými orgány 

 

Další informace: 

 informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.jevicko.cz  

 bližší informace poskytne Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ, tel.: 464 620 512, nebo mobilní 

telefon: 737 261 119, popř. e-mail: sedlak@jevicko.cz  

 

 

 

http://www.jevicko.cz/
mailto:sedlak@jevicko.cz
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Nabízíme: 

 příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 

připojištění, příspěvek na dovolenou, indispoziční volno, služební mobilní telefon bez limitu 

na volání a sms, vzdělávání v oboru a další benefity 

 
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru.  

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady, přílohami a vyplněným osobním dotazníkem 

doručte osobně nebo poštou v zalepené obálce se značkou: 

„Výběrové řízení - investiční technik - NEOTVÍRAT“. 

 

Na obálku uveďte odesílatele s uvedením jména, adresy uchazeče a doručte 

do 15. 3. 2021 do 11:00 hodin  
 

na adresu: 

 
Městský úřad Jevíčko 

Bc. Pavel Sedlák – tajemník 

Palackého nám. 1 

569 43 Jevíčko 

 
Tiskopisy – přihláška do VŘ a osobní dotazník jsou k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo ke stažení 

na webových stránkách města www.jevicko.cz  

 

Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do 

výběrového řízení. 

 

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli toto výběrové řízení zrušit v jeho průběhu bez uvedení 

důvodů. 

 

 

V Jevíčku dne 10. 2. 2021 

 

            Bc. Pavel Sedlák, v. r.  

            tajemník MěÚ Jevíčko 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Vyvěšeno: 10. 2. 2021 
Sejmuto: 15. 3. 2021 

http://www.jevicko.cz/
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