
 
 
 
 
 
VYŘIZUJE 
Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 

 

483 333 921 
724 810 288 
j.haas@zelbrod.cz 

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  vyhlašuje výběrové 

řízení na pozici  

REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY  

Druh práce: Referent majetkové správy a administrativní pracovník (1.04.04 a 1.01.01 dle katalogu prací 

222/2010 Sb.)  

Vykonávané činnosti:   

 Správce pasportů - Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní 
evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy (pasporty komunikací, veřejného osvětlení, 
mobiliáře, dětských hřišť, hřbitovů), včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu. 

 Uzavírání a evidence nájemních smluv k hrobovým místům  
 Zástup pracovníka podatelny a zveřejňování v registru smluv. 
 Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin pro potřeby městského úřadu. 

Pracovní poměr na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0). 

Předpokládané datum nástupu: 1. 8. 2022 (dle dohody i dříve) 

Místo výkonu práce: Město Železný Brod, nám. 3. května 1 

Platové zařazení: 8. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. základní plat 

21 800 Kč až 26 830 Kč měsíčně, osobní příplatek a čtvrtletní odměny dle pracovních výsledků).  

Možnost pronájmu služebního bytu, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravenky 

90 Kč, možnost využívat zvýhodněné ceny mobilního operátora i rodinnými příslušníky.  

Požadavky: ‒ uchazečem může být státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), 
od 18 let věku, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk 

‒ vzdělání vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,   

 znalost fungování veřejné správy,  

 zodpovědnost, spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, organizační schopnosti, 
schopnost samostatně se rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpovědnost, schopnost 
týmové spolupráce, komunikativnost, znalost práce na PC.  

 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) . 

Písemná přihláška k výběrovému řízení: Jméno a příjmení uchazeče (popř. titul), datum a  místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon a e -mail, datum 
a podpis uchazeče. 
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K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující přílohy : 

1) strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se 

vztahem k obsazované pozici)  

2) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

3) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad 

vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením). 

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele 

poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – pasporty“. Na obálku 

uvádějte zpáteční adresu.  

Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod, 

nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí 

zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese 

v době: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-12.00.  

Lhůta pro podání přihlášek: 23. 5. 2022 do 17.00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční 25. 5. 2022 od 

8.30 v zasedací místnosti budovy radnice (náměstí 3. května 1, 1. patro). 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo  bez udání důvodu nepřijmout žádného 

uchazeče. 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru územního plánování a regionálního 

rozvoje Mgr. Martin Řehák (tel. 483 333 977, 777 718 905, m.rehak@zelbrod.cz).  

 

V Železném Brodě dne 2. 5. 2022 

 

 

Mgr. Josef Haas v.r. 

tajemník městského úřadu 
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