
 

OZNÁMENÍ 
o vyhlášení výběrového řízení č. 46/2017 

 

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

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

na místo úředníka/úřednice na dobu určitou: 

 

technik/technička odboru rozvoje a investic 
 

Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna 

 

Charakteristika pozice: Připravuje a organizuje zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek a zpracovává podkladové materiály pro rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky. 

Kontroluje textovou část, položkové rozpočty a výkresovou (projektovou) část zadávací 

dokumentace u zadávacích řízení. Zajišťuje řádné projednávání všech druhů projektové dokumentace 

u investičních akcí nebo oprav. Připravuje ve spolupráci s právníkem odboru návrhy smluv a jejich 

dodatků v oblasti přípravy a realizace investic nebo oprav. Podílí se na přípravě materiálů týkajících 

se veřejných zakázek a investičních záměrů pro příslušné komise, RMČ a ZMČ. Spolupracuje  

s jednotlivými zhotoviteli, dodavateli a právnickými či fyzickými osobami činnými v procesu 

přípravy a realizace investičních akcí nebo oprav při řešení sporných otázek, ohodnocování prací, 

činností a dodávek, posuzování víceprací atd. Provádí technický dozor investora. Zajišťuje 

potvrzování platebních dokladů vystavovaných zhotoviteli a dodavateli prací, dodávek a činností, 

prováděných v rámci přípravy a realizace investičních akcí nebo oprav. Připravuje výběrová řízení 

investičních akcí nebo oprav po věcné stránce. Zajišťuje přejímání sjednaných předmětů plnění, 

případně kolaudování nebo uvádění do DHM. Zajišťuje v průběhu záruční doby uplatňování 

reklamací na základě podkladů předaných uživateli dokončených akcí. 

 

Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 10. platová třída, tj. od 17.100 Kč do 25.740 Kč 

měsíčně podle délky započitatelné praxe a dosaženého vzdělání, případně další příplatky  

dle příslušných právních předpisů. 

 

Termín nástupu: dle dohody (co nejdříve) 

 

Požadavky:  

• vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání stavebního zaměření 

• znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších souvisejících právních předpisů 

• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se 

předmětné oblasti 

• velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel) 

• schopnost jednat s lidmi 

• spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, ochota celoživotního 

vzdělávání 

 

Dále výhodou: 

• praxe ve veřejné správě 

• praxe v investiční činnosti 

• praxe při zadávání veřejných zakázek 

• řidičský průkaz skupiny B 

 



Další předpoklady: 

• státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 

• věk minimálně 18 let 

• způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost 

• ovládání jednacího jazyka 

 

Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením: 

čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa 

trvalého pobytu, čísla OP, data a podpisu, telefonního spojení a prohlášení o souhlasu s využitím 

osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení. 

 

Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části 

týkající se odboru organizačního. 

 

K přihlášce se připojí doklady: 

• strukturovaný životopis 

• originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem  

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Písemné přihlášky zasílejte na adresu: 

statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 

Brno (tel. 545 542 211) 

 

Bližší informace o druhu práce podá Ing. Petr Rizner, vedoucí odboru rozvoje a investic ÚMČ  

Brno-sever, tel. 545 542 269. 
 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji 

vyhlašovatel obdržel nejpozději 25.09.2017 do 12:00. 

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

nevybrat žádného uchazeče. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Lipovský v. r. 

tajemník ÚMČ Brno-sever 

http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html

