oznámení o vyhlášení výběrového řízení
tajemnice Městského úřadu odolena Voda
vyhlašuje výběrové řízenína obsazení funkce

právník/ právnička Města odolena Voda

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: odolena Voda
Předpokládaný nástup: L. 4' zo21' nebo dle dohody
Typ pracovního poměru: práce na plný nebo zkrácený úvazek
Platová třída 1L dle zákona č,.26212006 Sb. a nařízení vlády č.34L/2oL7 Sb', o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějšíchpředpisů

Charakteristi ka vykonávané čin nosti

o
o
o
o
o
o
.
.
o
.

Aktivně poskytuje právní pomoc městu, odborům městského úřadu, organizačním složkám města a
příspěvkovým orga nizacím zřízeným městem,
vyjadřuje se ke všem vnitřním předpisům města a městského úřadu, k nařízením města a obecně
závazným vyhláškám města před jejich schválením,
vyjadřuje se ke smluvním vztahům města před jejich podpisem a realizací,
uchovává originály a vede evidenci veškerých obchodních smluv a dohod uzavřených městem vyjma
smluv a dohod v pracovněprávní oblasti,
navrhuje a spolupracuje při tvorbě vnitřních předpisů města a městského úřadu a obecně závazných
vyhlášek města,
informuje a zapracovává změny obecně platných právních předpisů s ohledem na obecně závazné
vyhlášky a nařízení města,
zajišťuje aktualizaci a následnou implementaci platných právních předpisů do vnitřních předpisů města
a městského úřadu,
zastupuje město v právních sporech na základě udělené plné moci
zpracovává přestupky města
pověřenec na ochranu osobních údajůdle nařízení GDPR

Předpoklady pro výkon funkce podle s 4 odst. 1) zákona č'.372/2oo2 Sb., o úřednícíchúzemních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

o
o
o
o

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
občan Českérepubliky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v Českérepublice, který ovládá český
jazyk,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestní čin spáchaný z nedbalosti a jednání související
s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

1.

Požadavky na uchazeče:

o
o
o
.

vysokoškolskévzdělání nejlépe právního směru
schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešeníproblémů, komunikačníschopnosti (včetně
dobré vyjadřovací schopnosti v písemnéma mluveném projevu), administratĺvní dovednosti, psychická
odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost,
znalost práce na PC,
praxe výkonu práce ve státní správě výhodou'

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

o
o
.
o
o
o
o

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
čísloobčanskéhoprůkazu nebo číslodokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
kontaktní spojení,
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí:

a

strukturovaný profesní životopis s uvedením údajůo dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce; u cizích státních příslušníkůtéžobdobný
doklad osvědčujícíbezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydá, doložícizí státní příslušníkbezúhonnost čestným prohlášením,
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání,

Písemné přihlášky doručte nejpozději do L2.3.2021 do 10:00 hod na podatelnu Městského úřadu odolena
Voda, Dolní náměstí 24,25o7o odolena Voda v označenéobálce ,,Výběrové řízení-právník/ právnička města
odolena Voda" s uvedením iména. adresv uchazeče a adresáta.
Na ústnípohovory budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří splnili požadavky uvedené v oznámení
o výběrovém řízení a předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady (k ústním
pohovorům nezveme uchazeče, kteří nepředložili úplnépřihlášky, včetně všech zákonem stanovených dokladů,
anebo kteří nesplňují zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru)'
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