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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice městského úřadu Úpice
vyhlašuje dne 1.10.2020 výběrové řízení v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na obsazení místa

DRUH PRÁCE

vedoucí finančního odboru městského
úřadu

VYKONÁVANÁ AGENDA:

Komplexní zajištění činností vedoucího pracovníka
finančního odboru. Pozn.: popis činností odboru je
k dispozici na webových stránkách města Úpice
(www.upice.cz).

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Úpice

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída
11

PRACOVNÍ POMĚR:

na dobu neurčitou

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

listopad 2020, popř. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
•

1

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt1, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná2, ovládá jednací jazyk a splňuje předpoklady zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.

§ 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
za bezúhonnou se dle zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně,
nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto
osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
Mgr. Šárka Bušinská
tajemnice Městského úřadu Úpice
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Další požadavky:
•
•

•
•
•
•
•
•

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického
směru,
schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování, analytické a koncepční myšlení,
komunikační schopnosti a profesionální vystupování, vysoká pečlivost a důslednost, časová
flexibilita, zvládání stresové zátěže,
schopnost řídit kolektiv, motivovat zaměstnance, delegovat úkoly a provádět následnou kontrolu,
výhodou znalosti v oblasti finančního hospodaření, rozpočtu a účetnictví územních samosprávných
celků,
výhodou znalost správního řádu a zákona o obcích,
výhodou praxe ve veřejné správě, praxe ve vedení pracovního kolektivu,
výborná znalost práce na PC,
řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 16.10. 2020 do 13:00 hodin v obálce označené
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU“ na adresu: Městský úřad Úpice,
k rukám tajemníka, Pod městem 624, 542 32 Úpice
Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.
Náležitosti přihlášky uchazeče:
•
•
•

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
uchazeče,
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
•
•

•
•

strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech,
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 se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (v případě jmenování do funkce
doložení lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění),

Kontakt: telefon: 499 881 010, e-mail: tajemnik@upice.cz
Město Úpice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.
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