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Úřad městského obvod' Výběrov(ĺh o ŕízení

Tajemlnice uřadu
vyhlašuje v'ýběrové Yizerli č,. 19lŻO18 na obsazení pľacovnílro nrísta v ľámci Úľadu městského obvodu
Maľiánské F[oľy a Hulváky.

Druh práce
ľeferent agelldy místního lrospodářství, pracovní porněľ rra dobu určitou' zástup za dobu mateřské dovolené.

odbor úřadu
rnístn ílro lios;podářstv í

Charakteristika práce
zajišt'uje po,ĺolování kácení dřevin' ukládárrí nálrľadní výsadby, údľžbu veřejné zeleně vi!' výběru dodavatele
dle zákona č. 131lŻ006 Sb. v aktuálním zněĺrí, zpracovźlvâ podklady pľo aktualizaci pasportu zelené, zajišťuje
opravy a údľžbu dětsk;i'cli prvkťr a mobiliáře, zajišťuje údrŽbu veřejného hřbitova, vede evidenci válečnýcli
lrrobů a pietníclr míst, připľavuje nrateľiály do rady městskélro obvodrr a zastupitelstva nrěstského obvodu.

Místo výkoľlu práce
Uřad městského obvodu Maľifurské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Maľiárrské Hory.

Předpoklady
dle Ş 4 zâkorla ć' 3lŻl200Ż Sb.' o úřednících územrrích samospľávných celků a o změně někteých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaniĺ kvalĺfikac e
vyšší odboľrlévzděIání nebo střední vzdělâní s matuľitní zkouškou

Jiné poŽadervky
. všeobecný přehled o ustanovelrích zákonů:

- č,.5()012004 Sb., správní řád, v platrrém znění'
- č,. 1i|.8l2000 Sb., o obcích (obecrrí zÍízení), ve zněni pozdějšíclr pr*edpisů,
- oz\r č,' 14l20I-\ Statut města ostravy v aktuálním znéni.
- č' 114/199Ż Sb., oclrrana přírody a kĺajiny, v platném znění,

. ľozhodn,cst, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazeni, schopnost samostatné i týmové prace,
o užív ttní infonnačníclr teclrnoIogií,
. praxe ve veřejné spľávě vítźna,
o zkouška zvlźßtl'li oclborné způsobilosti - výlrodou,
. řidičský pľůkaz sl<' B - výhodou'

Požadované doklady
o profesní Životopis sĺl zaměřeIrírn na popis vykonávalých činností,
. výpis z elvidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce-originál nebo ověř'ená kopie, cizí sttúlli příslušník

obdobný dok|ad,
. ověřená kopie dol<ladu o nejvyššíln dosaŽenénvzdělĺlní,
. osobní dotazií|<.
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Předpokláclané datum vzniku pracovního poměru
03.10.20l 8 nebo po dohodě

Platové zai'azeni:
9. platová ti'ída dle zâkona č,. 26Ż12006 Sb., zákoník práce, v platném zněni, v souladu s nar'ízerrím vlády
č.34IlŻ\n Sb., o platových porněreclr zaměstnanců ve veřejných službáclr a správě, v platném znění.

Přĺhláška nnusí obsahovat
o přesné označení výběrovélro ĺ'izeni,
o jméno, příjrnení a titul uclrazeče,
r datum aL lrrísto llarození uclrazeče,
o státní pi'íslušnosl- uĺ;lrazeče,
o místo trvalého pobvtu uchazeče'
o číslo občanskélro průkazu rrebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o ciziho státního občana,
o datum aL podpis tlchazeče.

Přililáškou lse rozuntí sanrostatrrý doklad, rrelze ji rralrľadit ridaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod. fie lnoŽno poużit foľmulář dostupný ke stažení na internetových stľánkáclr městského obvodu
www'marianskehor},.c;i v sekci,,Volná místa").

Lhůta pro podání přihlášky
|1 .09.20118 včetně, přilrlášky doručené po tomto datu nebudou do qýběrovélro řízení zaţaiľ'eny

Místo a způsob podánĺ
poštou nebcl osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce označené ,, VÝBĚRovÉ Řízrľĺĺ č,. 1gt2o18 " - neotvíľat, s uvedenínr a,Jresy uclrazeče

Adresa pro podání přiihlášky

Statutáľní město ostl'ar,'a
Úřad městsl<ébo obvodu Maľiánské Hoľy a Hulváky
Přemyslovců 63,709 36 ostľava - Mariánské Hory.

Vylrlašovatĺ:l si vyhľazuje pľávo v'ýběľové Íizení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jelro průběhu zľušit nebo
nevybrat žá,fného zź| eľnce.
Poskýnuté doklady pľcl qýběrovéřizenije nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení
výběľového řizeníP<l uplynutí této lhůty budou ner,yzvednuté doklady skaltoválry.

V ostľavě dne: 30.08.2019

Bližší inforrnace:
Ing. Jana Kučová, t. ć,. :599 459 Ż14,kucova@marianskehory'cz
Pavla . č,. 5.)9 459 208, brenkova@marianskehory.cz

StatutárnÍ nlěsto ostrava
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky
Úřad městsl<ého obvodu
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