
MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
 Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

REFERENT SPRÁVY A EVIDENCE MAJETKU 
odboru rozvoje, dotací a správy majetku 

Městského úřadu Chrastava 
 
Místo výkonu práce:  Město Chrastava – Městský úřad Chrastava 
Platové zařazení: 8. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č.  341/2017 Sb.) 
Charakteristika vykonávané činnosti  
 vedení evidence nemovitého, movitého a drobného hmotného majetku města, provádění 

inventarizací majetku,  
 komplexní evidence hřbitova a hrobových míst 
 koordinace a dohled nad vedením agendy města na úseku odpadů včetně sběrného dvora  
 vyřizování pojistných událostí při vzniku škod na majetku města 
Požadavky: 
 střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomické směry výhodou 
 znalost místních poměrů výhodou 
 znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na dobré uživatelské úrovni) 
 dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti 
 praxe v obdobných oblastech vykonávané činnosti výhodou 
 řidičský průkaz sk. „B“ výhodou 
Zákonné předpoklady: 
 předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
 přesné označení výběrového řízení 
 jméno, příjmení a titul zájemce 
 datum a místo narození  
 státní příslušnost zájemce  
 místo trvalého pobytu zájemce 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
 datum a podpis zájemce  
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 
 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností, 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Pracovní poměr:                            na dobu neurčitou 
Předpokládaný termín nástupu:  červenec  2018   
Lhůta pro podání přihlášky:      1. června 2018  
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu:   
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 
telefon: 482 363 811        
e-mail: podatelna@chrastava.cz 
 
Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo referent správy a evidence majetku odboru 
rozvoje, dotací a správy majetku 
 
V Chrastavě dne 17. 5. 2018                                              Ing. Miroslav Chvála, v.r. 

  tajemník MěÚ Chrastava 
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