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Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a HuIváky
úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.maľianskehory.cz

Oznámení o vyhlášenĺ
výběrového ŕízeni

Tajemnice úřadu
vyhlašuje qýběrové Íizeni č,' 9l2OI8 na obsazení pľacovního místa v rámci Úradu městského obvodu
Mariánské Hory a HulváĘ.

Druh práce
vedoucí odboru finančního, pracovní poměr na dobu uľčitou - po dobu mateřské a ľodiěovské dovolené.

charakteristika práce
zajišťuje a koordinuje chod odboľu finančního a odpovídá za jeho činnost, vykonává činnosti spľávce
rozpoětu dle ztlkona č).3Ż0ĺŻ0u Sb., o finanční kontľolę ve veřejné správě, zpracovźxâ a předkládá mateľiály
pľo RMob, ZMob, plní úkoly v rozsahu stanoveném rozhodnutím RMob' ZMoĘ sestavuje návrh rozpočtu
Mob za odbor, připľavuje návrh rozpočtu' rozpočtového výhledu, pľovizoľia, vypľacovávâ zéněreěný űćet,
disponuje s ľozpočtoqými pľostředky odboru a sleduje jejich čerpáni, zpracovtxá podklady k dani z pţijmll,
roěni zprtxu o výsledcích finaněních kontrol, závěrečnou zpľávu o qýsledcích inventarizace majetku,
pohledávek a ztxazkű. Zajišťuje úětování ýdajového bankovního účtu a pokladny, stravenek, zajišťuje
inventarizaci úětů, vypracovává přílohy k účetní závěrce.

Místo výkonu práce
Uřad městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostľava - Maľiánské Hory

Předpoklady
dle $ 4 zílkona č,.3I2lŻ002 Sb., o riřednících územních samosprávných celků a o změně někteých ztĺkon:ů',

ve zněni pozdějších předpisů.

Požadovaná kvalifikace
vysokoškolské vzdělání v magisteľském studijním progľamu nebo vysokoškolské vzdělźtni v bakalářském
studţním progľamu ekonomického zaměřęní, qýhodou.

Jiné poŽadavky
- znalost zźtkonač,. IŻ8lŻ000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zëtkona č,' 312lŻ002 Sb., o úřędnících územních samosprávných cęlků a o změně některych

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zźlkona č,' Ż50lŻ000 Sb., o ľozpočtoqých pľavidlech úzęmních ľozpočtů, ve zněni pozdějších

předpisů,
_ vyhláška ministeľstva ťlnancí č,.3Ż3lŻ002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zźlkona č). 5631199l Sb., o úěetnictví, ve zněni pozdějších předpisů,
- znalost zćtkonaě320lŻ0u Sb., finanění kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost ozv č,.l4l20|3 Statut města ostľavy v aktuálním znění,
- organizaění, řídící a komunikativní schopnosti'
- zoz pľo správní ěinnost při finaněním hospodaření USC a jeho přezkumu, výhodou,
- vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné i ýmové práce,
- użivźníinformaěníchtechnologií,
- praxe ve veřejné spľávě aÍídící funkci vitána.

Požadované doklady
- profesní životopis se zaměřením na popis vykorrávaných činností'
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřęná kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzděIźni,
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ověřená kopie osvědčení vydaného MV podle Ş4 odst.l.zákona č. 45Ţll99l Sb., vplatném znéni,
nevztahuje se na uchazeče naľozené po 01'12.|97I,
čestné pľohlášení podle Ş 4 odst. 3 zźlkonač,.45Ill99I Sb., vplatnémznéni, nevztahuje se nauchazęěe
ĺarozęné po 0I 'I2.I97 l,
osobní dotazník.

Předpokládaný nástup
ihned po ukoněení ýběľového řízení nebo dohodou,

Platové zařazeni
l 1. platová třída dlę ztlkona č,.262lŻ006 Sb., zákoník prâce, v platném zněni, v souladu s nařizenimvlâdy
č,' 341ĺ201"'l Sb., o platoýcb poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni'

Přihláška musí obsahovat
- přesné oznaěeni výběrového ŕizení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče'
- datum a nrísto narození lchazeěe,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- ěíslo občanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobýu, jde li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod. (e možno poużit furmulář dostupný ke stažení na internetoých stránkách městského obvodu
www.marianskehory'cz v sekci ,,Volná místa").

Lhůta pro podání přihlášky
23 .05 '2018 věetně, přihlášky doľuěené po tomto datu nębudou do qýběrového řízęní zaŕazeny .

Místo a způsob podánĺ
poštou nebo osobním doľuěením na podatelnu Úradu městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěęné,, VýBĚROVÉ Řĺzeruíč. 9/2018 " _ neotvírat, s uvedením adresy uchazeěe,

Adresa pro podání přihlášky
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky
Přemyslovctt 63,709 36 ostrava - Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhľazuje pľávo qiběrové Íízeníi bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho pruběhu zrušit nebo
nevybrat žâdného zź|emce.
Poskytnuté doklady pro výbč:rovéřizení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukoněení ýběrového
Yízęní. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaľtovány

Statutárn í město ostrava
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Bližší infoľmace:
Jitka Mikloviěová, t. ě. 599 459 ŻŻ6, miklovicova@marianskehory.cz
Pavla Břenkovâ,t. č'' 599 459 Ż08, bľenkova@marianskehory.cz
V ostravě dne: 07'05.2018

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz

umáínení o vyhlášení
výběrorľého řízení

číslo

vyvěĚana dne:....

sňata dne:

- ĺ -05-= ĺ.ü.0

Petřâ Kalvaľová
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