
V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í  
 

na obsazení volného místa – pracovník - pracovnice odboru správy majetku 

 
ÚTA – 4/18 

 

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů , 

vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit 

do 22. 6. 2018 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice. 

 

Požadavky: 

1. vyšší odborné vzdělání stavebního zaměření nebo středoškolské vzdělání stavebního zaměření  

2. schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování 

3. samostatnost a flexibilita, ochota se dále vzdělávat, 

4. bezúhonnost v dosavadním životě 

5. způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) 

6. státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk) 

7. řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

8. znalost práce s Microsoft Office 

Výhodou je: 

     praxe ve veřejné správě, praxe v oboru 

Doklady: 

1. přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na stránkách https://www.dacice.cz/mestsky-urad/volna-mista/)                                                                                 

2. strukturovaný životopis 

3. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání přihlášky 

4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Nabízíme: 

1. odpovídající finanční ohodnocení (fixní plat se započítáním praxe + osobní příplatek + nepravidelné odměny) 

2. zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální fond) 

3. pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru, jazykové vzdělávání 

4. pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, přátelský pracovní kolektiv 

Druh práce: 

pracovník - pracovnice odboru správy majetku 

Místo výkonu práce: 

město Dačice 

Zařazení: 

 9. platová třída (dle započítané praxe do výše až 26 110 Kč) dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Nástup: 

dle dohody 

 

Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva. 

 

 

 

v.r.        Kontaktní pracovník: Bc. Veronika Macková 

Ing. Zdislav Páral      384 401 238 

tajemník        personalni@dacice.cz 


