
Tajemník ÚMČ Brno-Bohunice vyhlašuje, v souladu se zněním $ 7 zákona č.312l2oo2 sb',
o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteýčh zákonů (dále jen 

',zákon,;),výběrové řízeni na obsazení funkčního místa

vedoucí odboru majetkového a kontroly Útvtc Brno-Bohunice
(platová třída 1 1)

s místem výkonu práce ÚtvtČ grno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Gharakteristika pracovního mista:

Řioi a koordinuje činnost odboru majetkového a kontroly, hospodaří a nakládá s vybranými věcmi
a majetkovými právy, odpovídá za řádnou správu a údžĎu nemovitého majetku statutárního města
Brna, svěřeného MC Brno-Bohunice, zabezpečuje komplexní provádění býtové správy spojené se
správou, údrŽbou a provozem bytů v domech se 2vláštnim určéním , uzavír| k těmio oúgň ňa;emni
smlouvy včetně vydávání souhlasŮ k jejich výměně, zabezpečuje vedení evídeňce neplatičů
nájemného, evidence pohledávek souvisejícícň s činností oáborů, evidence nájemních smluv
u movitého i nemovitého majetku a-evidence pozemků, odpovídá za udžovaňi a ověřování
vnitřního kontrolního systému u ÚtvlČ a příspěvkových organizací zřízených lvtČ, oopoú,aá-.^
zpracování ročních a střednědobých plánů finančních kontrol.-

Požadavkv:

- vysokoškolské .vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu technického
nebo ekonomického směru, popř. právnívzdělání (obor právo, veře1ná správ-a;,- praxe v oboru nebo ve veřejné správě minimálně 3 roky,- praxe na pozici vedoucího zaměstnance výhodou,- dobrá znalost problematiky a legislativy vztahujících se k dané problematice, především
orientace v zákoně o obcích, v občanském zákoníku, daňovém řááu, katastrálníň zákoně,
správním řádu, zákoně o veřejnýchzakázkách, o rozpočtových pravidlech apod',- znalost problematiky územně samosprávných celků výhodou,- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v obecné části výhodou,- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, lnternet),- schopnost analyticky a koncepčně myslet,- dobré komunikační' prezentační, vyjednávací, organizační, rozhodovací a řídící schopnosti,
všeobecný přehled, manaŽerské dovednosti,- samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat,- odolnost proti stresu, schopnost pracovat pod ilakem,- předpokládaný termín nástupu - duben_květen 2022.

Další předpokladv pro vznik pracovního ooměru úředníka (dle $ 4 zákona):

Statu tární město Brno - Útut G Brno-Bohunice
Dlou há 3. 625 00 Brno

ozná ní o vvhlášení výběrového nzenr

- státní občanství České republiky nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,- věk minimálně 18 let,- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,- ovládání jednacíh o jazyka,
- pro jmenování vedoucího Úředníka se vyŽaduje splnění dalších předpokladŮ stanovených

zákonem č.45111991 sb', lustračnízákon v platňém znění.

- název výběrového řízení,
- jméno, příjmení, titul uchazeče,- datum a místo narození uchazeče,- státní příslušnost uchazeče,



-2-
- místo trvalého pobytu uchazeče,- číslo občanského průkazu,_ kontaktnítelefonní číslo a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka),- prohlášení o souhlasu s vyuŽitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby

výběrového řizení,
- datum a podpis uchazeěe.

K přihlášce ie nutné ořipoiit dokladv (dle s 6 odst. 4 zákona):

- podrobný strukturovaný Životopis, Ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností, které jsou
náplnífunkce a předmětem výběrového řízení,_ originál výpisu 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, doloŽíse bezúhonnosi čestným piohlášením),- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání,- lustrační osvědčení dle zákona č' 451t1991 sb. (netýká se osob narozených po 30'1 1.1g71),- čestné prohlášení dle zákona č' 451t1991 Sb. (netýká se osob narozenýóh pó so.t 1.1g71).

(výpis z evidence trestů a ověření dokladů je moŽné provést na ÚnllČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3)

Písemné přihlášky s poŽadovanými náleŽitostmi a doklady uchazeč zašle nebo předá v zalepené
obálce označené nápisem Neotvírat - ,,Výběrové řízení - vedoucí odboiu majetkového
a_kontroly Útvtč grno-Bohunice" na podatělnu úřadu nejpozději do pondělí 21. února 2022 do
15:00 hod. na adresu.

ÚMČ Brno-Bohunice, tajemník úřadu, Dlouhá 3, 625 00 Brno

BliŽší informace včetně tiskopisu přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu -www.bohunice.brno.cz nebo mohou být poskytnuty v kanceláři tajemníka úřadu (tel. 547 423 814,
e-mail kamarad@bohunice. brno. cz).

Přihlášku musí uchazeč zasílat se všemi poŽadovanými náleŽitostmi a přílohami.

lnformace o místě, způsobu a době jednání před výběrovou komisí bude uchazečům zaslána
včas elektronickou poštou. Upozorňujeme na nútnost uvedení adresy pro elektronickou
komunikaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řizeni kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 31 .01.2022

lng. otakar Kamarád
tajemník ÚtuČ arno-Bohunice

3,526

$

oznámení vyvěšeno dne sňato dne



pŘlHlÁŠre x lrýsĚnovÉMu Řízer.lí
Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazenífunkčního místa

vedoucí Odboru majetkového a kontroly ÚMČ Brno-Bohunice

Jméno, př'rjmení, titul:

Datum a místo narození:

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu včetně PSČ

Čislo občanského průkazu:
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)

Telefonní spojení:

Elektronický kontakt:

PRoHLÁŠENí

Beru tímto na vědomí, Že moje osobní údaje, které podáním této přihlášky poskytuji ÚMČ
Brno-Bohunice, budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, po oo6u trv'aní výše
uvedeného výběrového řízení, a to pouze pro účely tohoto výběrovéh o řízení.

Po ukončení výběrového řizení, nebudou moje osobní údaje ÚnllČ Brno-Bohunice dále
zpracovávány. osobní doklady mi budou vráceny na níŽe uvedenou adresu obyčejnou
poštou.

V Brně dne

podpis uchazeče

adresa pro zasílání korespondence

1. Strukturovaný Životopis
2' Výpis z Rejstříku trestů
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaŽeném vzdělání4' Lustrační osvědčení dle zákon a ě. 451t1991 sb. (lustrační zákon)5. Čestné prohlášení dle zákon a č,' 45111991 sb. (luitrační zákon)

Příloha


