
Tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice VI 

vypisuje dne 25. dubna 2022 

v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „zákon o úřednících") 

Veřejnou výzvu č. 03/2022 
na obsazení funkce 

referenta státní správy a samosprávy 
Úřadu městského obvodu Pardubice VI 

Místo výkonu práce: Městský obvod Pardubice VI se sídlem na Úřadu MO Pardubice VI, Kostnická 865 
ve Svítkově 

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
ve znění pozdějších právních předpisů a nařízení vlády č 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů) 

Termín nástupu: dohodou 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Charakteristika vykonávané činnosti: 
• Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů 

financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních 
záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na 
přípravné, průzkumové a projektové práce. 

• Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a 
koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a 
provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a 
zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v 
průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. 

• Správa nemovitostí ve správě MO Pardubice VI. 

Předpoklady: 
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 

vzdělání 
• řidičské oprávnění skupiny B s ochotou k řízení 
• dobrá znalost práce na PC, zejména dobrá znalost MS Office 
• pečlivost, důkladnost, systematičnost, schopnost týmové práce, spolehlivost 
• organizační, komunikační schopnosti. 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru 
- předpoklady dle § 4 zákona o úřednících 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče (zájemce): 
přesné označení výběrového řízení 
jméno, příjmení a titul uchazeče  



datum a místo narození uchazeče 
státní příslušnost uchazeče 
místo trvalého pobytu uchazeče 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana 
datum a podpis uchazeče 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se správních činností včetně telefonního a e-mailového kontaktu výpis 
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁL, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud lakový doklad 
domovský slál nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením ověřenou kopii dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání 
podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice 
VI, Kostnická 865,530 06 Pardubice - Svítkov, IČ 00274046. (dále jen" správce") souhlas se 
zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem provedení a vyhodnocení výběrového řízení. 
Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost 
vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil 
souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce 
nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, 
že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-VI/ 
svitkov/radnice/gdpr/ 

  Jméno a příjmení Vlastnoruční podpis 
Datum 

žádost o vrácení dokumentů předložených k výběrovému řízení v následujícím znění: 
V případě, že nebudu vybrán/a do funkce referenta státní správy a samosprávy ÚMO Pardubice 
VI, žádám o vrácení dokumentů předložených k výběrovému řízení. 
Jméno a příjmení Vlastnoruční podpis25 
Datum 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky: 
 
Přihlášku s přílohami doručte v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 
20.05.2022 na adresu: 

Úřad městského obvodu Pardubice VI 
tajemník MO Pardubice VI 
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Případné dotazy zodpoví Ing. Aleš Herák, tajemník ÚMO Pardubice VI, tel. 466 301 162. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

V Pardubicích dne 25. dubna 2022 

Ing. Aleš Herák v.r. 
tajemník ÚMO Pardubice 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-VI/%20svitkov/radnice/gdpr/
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-VI/%20svitkov/radnice/gdpr/

