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Staľostka obvodu vylrlašuje výběľové ŕízeni ě. Ż4 l2o18 na obsazení pracovníĺro místa v rámci Úřadrr
městskélro obvodu Maľiálrské Elory a Hulváky
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odbor ĺiřadu:
Finarrění a bytový

vwăšenadn6:..'. 1 0'n- 20i8

Počet míst: 2 sňato dne:

za správno$:
Petľa Kalvaľová

Charakteristika práce:
Zpracovźtní ucęlené ěásti ľozpočitu městskélro obvodu - ekonomická agenda
(podílí sie na přípľavě rozpočtu, ľozpočtoých opatření, zpracováni požadavků na dotacę úěelově vázaných
finarrčníclr pľostřec1ků a jejiclr vyúčtování, sleduje čerpání ucelené části rozpočtu a zajišťuje jelro kontrolní
činnost, zpracovtxá objedrrávlky a smlouvy v návaznosti na likvidaci účetrrích do|<|aclů, spolupľacuje
na přípľavě dokladové inventaľizace).

Místo výkonu práce:
Uř'ad nlěstského obvodu Maľiánské Hoľy a Hulváky, Přemyslovců 63, ostľava - Mariánské Hory

Předpoklady:
státrrí oběarr ČR nebo cizí sltúni občan' který má v ČR tľvalý pobyt'
dosažęní věku l8 let,
zpťrsobilost k právním úkonům,
bezÚtlronnost,

zdravotn í způsobi lost,
ovládán í j ednacílro jazyka'

Požadovaná kvalifikace:
vyšší odboľnévzděltni nebo střl:dnívzdělâní s maturitní zkouškou ękonomického směru výhodou.

Jiné požadavky:
r všeobecný přehled o ustalro'veních zákonů:

č,' lŻ8l2000 Sb., o obcíclr (obecní zŕízení), vę znění pozdějších předpisů,
Ż50lŻ000 Sb., o ľozpclčtových pravidlech územních rozpočtťt, ve znění pozdějších předpisů,
56311991 Sb., o úěetnictví' ve znéní pozdějšíclr předpisů,
3201200l Sb', o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
235lŻ004 Sb., o dani :z přidané hodnoţ

- Vyhláška Ministeľstva financí č,.32312002 Sb., o rozpoětové skladbě
_ ozv č).14l20l3 Statut ľněsta ostravy v aktuálnírn znění,

o komunil<aćní a oľganizační sclropnosti'
o rozhodnost, spolehlivost' vysoké pracovní lrasazení, sclropnost samostatné i týmové práce,
o u"zívâní infonnaěních technologií, znalost ap|ikace Ginis výhodou'
o pľaxę ve veřejné spľávě vítálla'

lPoŽadované doklady:
'l profi)Sní životopis se zaměřęním na popis vyl<onávaných činností,
,' výpis z evidence Rejstříku tľestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřęná kopie, cizí stźłtní

příslušník obdobný doklad,
,l ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

osobní doţazník.

MÂRIÁř{$KÉ HoRY
Á HULţ/ÁKY



Fředpokládané datum vznlku pracovního poměru
0l.1 I.2018 nebo dohodou

Platové zařazeniz
9' platová třída dle ztlkona č).26Ż12006 Sb., zákoník pľáce, v platnéln znění, v souladu s nařízením vlády
č,.34l12017 Sb., o platových poměreclr zaměstnanců ve veřejných sluŽbách a správě, v platlrérĺ znění,

Přlhláška musí obsahovat:
o přesné oznaěenivýběrovéhcl ţízęní,
o jméno, příjmení a titul uclra:zeěe,
o datum a místo narození uclrĺzeče,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo trvalého pobytu tlchaz:eče,
o ěíslo občanskélro pľůkazu nĺ:bo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státnílro občana,
o datum a podpis ucllazeěe.

Přililášlĺĺlu se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenýlni v životopise, osobním dotazníku,
apod. (e možno povltít foľmulář dostupný ke stažení na inteľnętových stránkách městského obvodu
@ v sekci,,Volná místa")'

lLhůta pľo podání přihlášky:
1z5.10.2018 věetně, přihlášl<y doruěené po tomto datu nebudou do výběľovélro řízení zaţazeny.

Místo a:způsob podánĺ:
poštou nebo osobním doruěenínr napodatelnu Úřadu'rĺěstského obvodu Mariánské Hoľy a Htrlváky,
v zalepené obálce oznaěené ,, vYBERovE RIZENI č,.24/2018 6' - neotvírat, s uvedením adľesy uchazeěe.

lĄdresa pro podání přihlášky:
lStatutáľní město ostľava
Úřad městsLého obvodu Mariánské Hory a Hulváky
l3řemyslovct] 63,'l09 36 ostľava _ Maľiánsl<é Hory

Vylilašovatel si vylrľazuje právo výběľové ţízenii bez uvedení důvodů kdykoliv vjebo průběhu zrušit nebo
nevybľat tâdnéllo zćlemce. Posl<ýnuté doklady pro výběrovéŕízenÍje nutno si osobně vyzvednout do deseti
ĺJnů po ukončení ýběľového l"ízęní. Po uplynutí této lhťlty budou nevyzvednuté doklady skartovány.

]]ližší infoľmace:
lng. Jaľmila Ivánková, t. č. 599 ,ţ59 2Ż4,jivankova@maľianskehory.cz
lng. Lukáš Lesňák, t. č. 599 459 Ż59,lesnak@maľianskelrory'cz
Pavla Břenková, t. č,.599 459 208, bľenkova@rnaľianskelroľy,cz

Iŕ ostľavě dne: 10. 10' 20l8

ana Janáčková
městského
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