
     Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

        Městská část Praha-Kolovraty, Úřad městské části  

                    Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty 
            

   vyhlašuje dne 20. 6. 2018 výběrové řízení na pozici 

 

Referent/ka majetkové správy 

Hlavní náplň práce: 

 správa nemovitého majetku svěřeného do užívání Městské části Praha-Kolovraty, 

zajišťování majetkoprávních úkonů v souvislosti s úpravou smluvních vztahů, 

 evidence nemovitého majetku v informačních systémech (program ENO, Ginis), 

inventarizace 

 zajišťování zřízení služebností (věcných břemen), komunikace s katastrem nemovitostí 

 příprava podkladů pro uzavírání smluv na nájmy obecního nemovitého majetku (nebytových 

prostor, obecních bytů, obecních pozemků) 

 sjednávání a vyúčtování služeb spojených s užíváním obecních nemovitostí (příprava 

podkladů pro organizaci výběrových řízení pro opravy apod.) 

 ostatní činnosti v spojené se správou obecního majetku v rámci působnosti MČ  

   

Místo výkonu práce: ÚMČ Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, 103 00 Praha 

Platová třída: 9 (osobní ohodnocení, odměny) 

Pracovní poměr: doba neurčitá, plný úvazek 

Nabízíme: práce v menším kolektivu, zaměstnanecké benefity, 25 dní dovolené + 3 dny sick days 

Předpokládaný nástup: dohodou (ideálně ihned) 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů. 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků. 

Požadované vzdělání: min. SŠ vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou 

Požadované dovednosti: 

- vítána praxe na obdobné pozici ve veřejné správě  

- výhodou znalost systému ENO, GINIS, jinak zaškolíme 

- znalost spisové služby (E-spis) výhodou 

- znalost účetnictví výhodou, analytické schopnosti a přesnost, 

- zodpovědnost a samostatnost 

- ochota dále se vzdělávat 

- práce na PC, znalost MS OFFICE, 

Přihlášku spolu s profesním životopisem doručte na emailovou adresu: hlavackova@kolovraty.cz 

nebo na podatelnu úřadu do 16. 7. 2018. Požadované doklady dle zákona doložíte u ústního 

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

Pro více informací kontaktujte: Mgr. Blanku Hlaváčkovou, e-mail: hlavackova@kolovraty.cz  

tel.: 267 710 504, linka 124, mob.tel.: 607 979 895 

V Praze dne 20. 6. 2018 

        Mgr. Blanka Hlaváčková  

                 tajemnice ÚMČ Praha- Kolovraty 
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