
 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 

 

Informace k výběrovému řízení - termín pro podání přihlášek byl prodloužen do 30.10.2020. 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 

v y h l a š u j e 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: 

vedoucí Odboru všeobecného 
(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou) 

 

Místo výkonu práce:  ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno 

  

Druh práce: 

- vedení Odboru všeobecného 

- zajištění stavebních úprav a údržby obecních staveb většího rozsahu (budovy, 

inženýrské sítě, komunikace) 

- kontrola průběhu stavebních prací 

- příprava a zajištění realizace investičních akcí, realizovaných z úrovně městské části 

- příprava podkladů k zadání veřejných zakázek 

- příprava podkladů do Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

- zajištění dispozic se svěřeným majetkem a evidence svěřeného majetku 

- správa a údržba svěřeného majetku  

- zajištění poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Platová třída:  
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě - platová třída 11 (platový tarif od 22.980,- Kč do 33.790,- Kč dle 

započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády) 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:  
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 

- dosažení věku 18 let 

- způsobilost k právním úkonům 

- bezúhonnost dle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních 

samosprávných celků 

- ovládání jednacího jazyka 

- splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České 

a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 



Jiné požadavky územního samosprávného celku: 

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském 

studijním programu – technický obor výhodou 

- praxe ve veřejné správě výhodou, zejm. praxe v přípravě a realizaci investic 

- znalost obecně závazných předpisů souvisejících s veřejnou správou a schopnost jejich 

aplikace na podmínky úřadu 

- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, ASPI) 

- dobré komunikační a rozhodovací schopnosti 

- samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat 

 

Výběrové řízení se bude konat formou písemného testu v prvním kole a formou ústního 

pohovoru v kole druhém. Písemný test bude zaměřen na znalost z oblastí uvedených výše (viz 

druh práce a jiné požadavky územního samosprávného celku). 

 

Předpokládaný termín nástupu: dle domluvy na dobu určitou (zástup za rodičovskou 

dovolenou). 

 

Výčet dokladů, které je zájemce povinen v rámci výběrového řízení předložit: 

- přihláška dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. (viz příloha č. 1)  

- dále doklady dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., a to: 

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

(vč. krátké charakteristiky práce) a odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se správních činností 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 

státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost 

čestným prohlášením 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- doklady o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a 

Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky – čestné 

prohlášení (viz příloha č. 2) a lustrační osvědčení vydané Ministerstvem vnitra (viz vzor 

příloha č. 3), předložení těchto dokladů se netýká osob narozených po 1.12.1971 

 

Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a nepředložení uvedených dokladů není možné 

přihlášku zařadit do výběrového řízení.  

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně v uzavřené obálce 

nejpozději do 30.10.2020 na adresu (obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí 

Odboru všeobecného“): 

Úřad městské části Brno-Tuřany 

Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno 

 

Bližší informace podá:  Ing. Tomáš Hornoch, tel. 545 128 241. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

 

 

 

                                                                                Mgr. Jiří Polák 

tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany 

 

Oznámení vyvěšeno dne:  



příloha č. 1 

 

ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

 

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 

 

Přihlašuji se do výběrového řízení k obsazení funkčního místa vedoucí Odboru všeobecného 

 

Jméno, příjmení, titul:………………………………………………………………………. 

 

Datum narození:……………………………………………………………………………. 

 

Místo narození:…………………………………………………………………………….. 

 

Státní příslušnost:…………………………………………………………………………… 

 

Číslo občanského průkazu:…………………………………………………………………. 
(příp. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 

 

Trvalý pobyt uchazeče:…………………………………………………………………….. 

 

Příp. korespondenční adresa:………………………………………………………………. 

 

Telefonní spojení (mobil):…………………………………………………………………. 

 

Email:………………………………………………………………………………………. 

 

Přiložené doklady (zakroužkujte): 

1. Strukturovaný životopis 

2. Výpis z Rejstříku trestů 

3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

4. Doklady o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a 

Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky – čestné 

prohlášení (viz příloha č. 2) a lustrační osvědčení vydané Ministerstvem vnitra 

(předložení těchto dokladů se netýká osob narozených po 1.12.1971) 

5. Jiné, prosím vypište: 

 

 

Žádám, aby v případě, že ve výběrovém řízení neuspěji, byly moje osobní doklady vráceny na 

adresu mého trvalého bydliště (příp. korespondenční adresu, je-li uvedena) doporučenou 

poštou. 

 

V  

dne 

 

 

 

 

      ……………………………………………………

         jméno a podpis 

 

 



příloha č. 2 

 

Č E S T N É     P R O H L Á Š E N Í 

   

   

Ve smyslu ustanovení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro 

výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích  České a Slovenské Federativní 

republiky, České republiky a Slovenské republiky  

   

   

P r o h l a š u j i,   ž e   j s e m    v období  od  25. 2. 1948  do 17. 11. 1989    n e b y l  

   

   

a)   tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany 

Slovenska od stupně okresního nebo jemu na úroveň postaveného výboru výše, členem 

předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Česko-slovenska 

nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce 

v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické  práce v českých zemí, s výjimkou 

období od 1.1. 1968 do 1.5. 1969,  

   

b)   pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písm. a) tohoto čestného prohlášení na úseku 

politického řízení  Sboru národní bezpečnosti  

   

c)   příslušníkem Lidových milicí,  

   

d)   členem akčního výboru Národní fronty po 25.2. 1948, prověrkových komisí po 25.2.1948 

nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8. 1968,  

   

e)   studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Džeržinského při Radě ministrů Svazu 

sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké školy 

ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné 

bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických 

republik nebo vědeckým aspirantem nebo účastníkem kurzů delších než 3 měsíce na těchto 

školách.  

   

   

   

Dne ...................................  

   

   

   

.......................................................                             ..................................................  

            jméno a příjmení                                                             datum narození  

   

   

 

............................................................                         ......................................................  

         trvale bytem  ( vč. PSČ )                                                            podpis 

 



příloha č. 3 

 
 
 

Žádost o vystavení lustračního osvědčení 
     

...................  

   

   

     kolek  

   

     200,- Kč  

                                                                               

.................  

Ž Á D O S T  

   

o vystavení lustračního osvědčení ve smyslu § 8 zákona č. 451/1991 Sb.  

   

   

titul, jméno, příjmení :                       .....................................................................  

   

všechna dřívější příjmení:               .....................................................................  

   

datum narození:                                .....................................................................  

   

místo narození:                                  .....................................................................  

   

rodné číslo:                                         .....................................................................  

   

adresa bydliště, PSČ:                       .....................................................................  

   

   

 

Prohlašuji, že jsem nositelem státního občanství České republiky.  

     

  datum: ........................                               .................................................  

                                                                     úředně ověřený podpis žadatele  

   

    

       

Žádost zašlete:  

Ministerstvo vnitra České republiky 

Lustrační oddělení 

P.O.BOX 627 

170 00 Praha 7 


