MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Vyhlášení výběrového řízení
č. j. MUMT 36752/2022
Město Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

ARCHITEKT (KA) MĚSTA
Požadavky na uchazeče:
státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění
podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění,
svéprávnost a bezúhonnost,
ovládání jednacího jazyka.
Kvalifikační předpoklady uchazeče:
vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a urbanismu,
autorizace v oboru architektura (A.1), nebo autorizace se všeobecnou působností (A.0)
u ČKA,
praxe v oboru minimálně 3 roky,
výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace v odborné
i právní rovině způsobem srozumitelným odborné i laické veřejnosti a asertivní jednání,
praktické zkušenosti v oborech urbanismus, krajinářská architektura a územní
plánování jsou vítány.
Místo výkonu práce: město Moravská Třebová
Požadovaný rozsah činností a odměna:
předpokládá se rozsah činností cca 30-60 hodin měsíčně dle potřeb města
(je vyžadována fyzická přítomnost na pracovišti v rozsahu max. 1 den v týdnu),
odměna ve výši 500 - 800 Kč/hodina zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem
činnosti městského architekta.
Charakteristika vykonávané činnosti, zejména:
konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města
Moravská Třebová pro potřeby města včetně spolupráce s veřejností,
spolupráce na pořizování rozvojových dokumentů města,
spolupráce s dotčenými odbory Městského úřadu Moravská Třebová a dalšími
dotčenými orgány,
spolupráce při tvorbě koncepce veřejného prostoru.
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Písemná přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
telefonní kontakt a e-mail pro komunikování v průběhu výběrového řízení,
informaci o splnění výše uvedených požadavků,
datum a podpis zájemce.
K přihlášce uchazeč připojí:
strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a
dovednosti,
originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. diplomu a
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu,
kopie dokladu o udělené autorizaci,
čestné prohlášení, že uchazeč není v den podání přihlášky disciplinárně potrestán
Stavovským soudem ČKA a není proti němu vedeno disciplinární řízení,
portfolio vlastních architektonických nebo urbanistických prací (doložení v el. podobě
na email: hbrziakova@mtrebova.cz),
soupis dosud realizovaných konzultačních, školících a projekčních, případně
publikačních prací s uvedením kontaktů na objednatele pro účely možného vyžádání
referencí,
motivační dopis, který bude obsahovat:
vlastní představu pojetí výkonu své činnosti architekta města a jeho role
v plánovacích procesech a přípravě projektů s ohledem na výše uvedený rozsah
činností,
názor na platnou územně plánovací dokumentaci města Moravská Třebová.
architektonický koncept vyznačené plochy A (viz příloha) v souladu s Regulačním
plánem města Moravská Třebová (doložení v tištěné podobě s přihláškou nebo v el.
podobě na email: hbrziakova@mtrebova.cz).
Dokument je dostupný na https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/uzemniplanovani/regulacni-plany-obci/moravska-trebova-zmena-c-1-regulacniho-planumestske-pamatkove-rezervace-uplne-zneni.html s názvem: Moravská Třebová - Změna
č. 1 regulačního plánu městské památkové rezervace - úplné znění .
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Další informace:
předpokládaný nástup: 01.01.2023, případně dle dohody,
výkon práce bude prováděn na základě dohody o pracovní činnosti, případně na základě
smlouvy na poskytování služeb,
poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení
a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům
spolu s vyrozuměním o výsledku výběrového řízení zaslány zpět; nepřevzatá písemnost
bude skartována,
informace
o
nakládání
s osobními
údaji
(GDPR)
jsou
zveřejněny
na www.moravskatrebova.cz,
bližší informace poskytne Mgr. Tereza Sísová, tajemnice MěÚ, tel.: 461 353 127,
případně p. Petr Matějka, vedoucí odboru investic a rozvoje města, tel.: 461 353 143.
Doručení přihlášky:
obálku s přihláškou označte: „Neotvírat – personální výběrové řízení – architekt “
způsoby doručení:
1. poštou do 12.12.2022 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:
Městský úřad
Bc. Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová
2. osobně do 12.12.2022 do 17:00 h na podatelnu MěÚ, ul. Olomoucká č. o. 2, příp.
osobně Bc. Heleně Brziakové, personalistce úřadu, nám. T. G. Masaryka č. o. 29,
Moravská Třebová
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