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StatutárnÍ město ostrava oznámení o Vyhlášenĺ
výběrového ŕizeni

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Staľosta obvodu vyhlašuje výběrové ŕizení č,. 10l2o19 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Druh práce
Investiční referent

Charakteristika práce
Zajišťuje přípravu investičních akcí a projektovou přípľavu zakázek, zpracovttvtt podklady pro zadźni
veřejných zaktłzek' Podílí se na přípravě smluv nebo dodatků ke smlouvźlm na zakźnky, zajišřujä podklady
pro vystavení objednávek. Zajištţe realizaci investiěních akcí a oprav vč' dozoľování pruběňu'realizace
zaktzek, qýběr a kooľdinaci dodavatelů a jiných úěastníků stavbý, prověřování a z{;išťovtní úplnosti
projektové dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb a zajišťovźní odsfuaŁování
nedostatků v pľůběhu její realizace. Zajišťuje splnění podmínek spľávních rozhoĺdnutí vydaných v souvislosti
sdanou zakâzkou. Podílí se na sestavování rozpočtu apľovádí průběžnou kontrolu ěerpání finančních
prostředků zrozpoětu. Pľovádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic. Spolupracuje při
přípľavě odborných podkladů k materiálům pľo radu a zastupitelstvo města a městského o_buođu. piovâoĺ
přípravu, rcalizaci a monitoľing dotaěních projektů.

Mĺsto výkonu práce
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ, Přemyslovců 63, ostľava - Maľiánské Hory'

Fředpoklady
'Dle $ 4 zílkona č,. 3IŻ/2002 Sb', o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

lPožadovaná kva!ifikace
'Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělźni, stavební směr
qýhodou'

.Jiné požadavky
,l všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- č,.128/2000 Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů,
- č' 3IŻĺŻ00Ż Sb., p úřednících rizemních samosprávných celků a o změně někteých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,
- é. Ż5012000 sb., o rozpoětových pravidlech územních ľozpoětu, ve znění pozdějších předpisů,
- č).183/Ż006 Sb., stavební zÍtkon, ve znění pozdějších předpisů,
- č,.134120l6 Sb., o zadáyâniveřejných zakívek,
- č,'30912006 Sb., o bezpeěnosti a ochľany zdravipří práci, ve zněnipozdějších předpisů'
- znalost ozy č,.l4l20l3 Statut města ostľavy v aktuálním zněni,

o komunikaění a otganizaěni schopnosti,
o rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazeni, schopnost samostatné i ýmové prâce,
l, uŽivttní informaěních technologií,
l) praxe v investiční ţstavbě vitâna,
n ridičsky pľůkaz sk' B, výhodou.

Í'ožadované doklady
o pľofesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
r' qýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší neŽ 3 měsíce-originál nebo ověřená kopie, cizi stáúni příslušník

obdobný doklad,
r' ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzděIâĺí'
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Statutárnĺ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznâmení o vyh!ášení

výběrového ţizeni

sĺłĺuĺÁ n ľĺ ĺ ĺvl Ěsľo osTRAvA
Úřad rĺěstského obvodu
Mariánské Hoĺy a Hulváky

Předpokládané datum vzniku pracovnĺho poměru
Ihned po ukoněení ýběrového řízení nebo dohodou.

Platové zařazení
10. platová třída dle zátkona ě. 262lŻ006 Sb.' zákoník práce, v platném znéni, v souladu s nďízením vlády
ě.34IlŻ0l7 Sb.' o platoých poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni.

Př!hláška musí obsahovat
o přesné označení vyběrového ţizeni,
o jméno, příjmení a titul uchazeěe,
o datum a místo narození,uchazeěe,
o státní příslušnost uchazeče,
o místo tľvalého pobytu uchazeěe,
o ěíslo oběanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana,o datum apodpis uchazeěe.

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod' (e možno pouźit formulář dostupný ke stažení na intemetoqých stránkách městského obvodu
www.marianskehory.cz v sekci,,Volná místa")'

Lhůta pro podání přihlášky
Il '07 .2019 . věetně, přihlášky doruěené po tomto datu nebudou do výběľového řízení zařazeny.

Místo a způsob podání
poštou nebo osobním doľuěenjm- na podatelnu Úřadu městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaéené,, výBĚRoVÉ Řízenĺ ć.1ot2o1g.4 - neotlĺirat, s uvedením adresy uchazeěe.

Adresa pro podání přihlášky
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Maľiánské Hory a HulváĘ
Přemyslovcű 63, 7 09 36 ostľava _ Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ýběrové řizeníi bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybľat tâdného záĄemce. Poskytnuté doklady pro výběrovéŕizeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukoněení qýběrového řízeniPo uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skanovány.

Bližší informace
Ing. Lukáš Lesňák, t. č,. 599 459 259,lesnak@marianskehory.cz
Pavla Břęnkovtl,t. č,. 599 459 208, brenkova@marianskehory.cz'

V ostravě dne: 24.06.2019

Mgľ' Patrik Hujdus
starosta

PřemyslovcŮ 63' 709 36 ostrava
wwwmarianskehory.cz
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