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Úřad městského

obvodu

výběrového ŕizeni

Starosta obvodu vyhlašuje výběľové Íizeni ć' 16lŻ019 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Druh práce:

referent majetkové agendy, pracovní poměr na dobu urěitou, zźstup za dobu mateřské a ľodiěovské dovolené

odbor úřadu:
majetkoý
charakteristika práce:
komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývtní, prodeje, pronájmu
tímto majetkem

a

jiných forem disponování

s

Místo výkonu práce:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Mariánské Hory
Předpoklady:

o
.
.
o
o
o

kteý má v ČR trvalý pobyt
státní oběan ČR nebo cizi stźúníobčan,
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
zdľavotnízpůsobilost
ovládáníjednacíhojazyka

PoŽadovaná kvaIifikace :
zděltni nebo středn i v zdělëni s matuľitnízkouškou

vyš š í odborn é v

Jiné požadavky:

o

všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:
č,.IŻ8ĺ2000Sb', o obcích (obecní zŕízeni),ve znění pozdějších předpisů
č,.89lŻ012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů
č,.25612013 Sb', o katastru nemovitostí (katastrálni zźlkon), ve zněni pozdějších předpisů
č)' 2561200I Sb', o pohřebnictví a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č,.1'1llŻ009 Sb.' o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
č,. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znéni pozdějšíchpředpisů
č,' 1l0lŻ0l9

o
o
o
o

Sb'' o zpľacování osobních údajů
č,.3lŻl2002 Sb', o úřednícíchúzemníchsamosprávných celků a o změně něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
ozv č,.l4l20l3 Statut města ostravy v aktuálním znění
komunikaění a organízaěni schopnosti
ľozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné i ýmové práce
uźivâniinformaěních technologií
praxe ve veřejné spľávě vítćtna

PoŽadované doklady:
pľofesníživotopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršíneŽ 3 měsíce - originál nębo ověřęná kopie,
příslušníkobdobný doklad
o ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaŽenémvzdělâni

o
o

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
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www.marianskehory.cz

cizi

sttúní
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Statutární město ostrava
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky

oznâmení o Vyhlášení
výběrového řízeni

Úřad městského obvodu

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

ihned po ukončení výběrového řizení nebo
dohodou

Platové zařazeni:
9' platová třída dle zá'kona č)' 26212006 Sb., zákoník^práce,
v platném zněni,v souladu s nařízením vlády
č)' 34112017 Sb', o platových poměľech
zańěstnanců ve
".r.;lí.Ĺ službách a správě, v platném znění
PřihIáška musí obsahovat:
o přesné oznaěeníqýběľovéhořízení
o jméno, příjmení a titul uchazeěe
o datum a místo narozeni uchazeče
o státní příslušnostuchazeče

o
o
o

místo tľvalého pobytu uchazeče

čísloobčanského průkazu nebo číslodokladu
o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního
občana
datum a podpis uclrazeče

Přihláškou se rozumí samostatný doklad'
nelze ji nahradit údaji-uvedenými v
životopise (e možno pouŽit
ke staženína inte'netáw"l' .ĺ*ĺ"řäiľ'äc.äŘeno
ob,,oau www."ma.ianstenory.cz í sekci

Hilnľ.:;:ţ:"'
|!ţt" pro

podání přihlášky:

20 '09 '2019 včetně, přihlášký doručené
po tomto datu nebudou do qiběro vého
Íízenízařazeny

Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doručenímna podatďnu
Úľadu městského obvodu Mariánské Hory
v zalepené obálce označené,,vÝľĚnoţĺ
a Hulváky,
ŘÍżnľía|is'ĺiői"n'-neotvírató., s uvedením adresy
uchazeče
Adresa pro podání přihtášky:
Statutární město ostrava
Uřad městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky
Přemyslovcű 63,7Og 36 ostrava-Mariánské
Hory

l
i

zrušit nebo
ut do deseti
v.

BliŽšíinformace
Bc. Jindřiška PavúkovĄ
j2? a19 Ż53,pavukova@maľianskehory.cz
Pavla Břenková, t. č). 5g9} 4.ě:
59 208, u.entĺva6mu.ĺun-.L"Ĺoţ.Ţ)'

V ostravě

dne: 29.08.2019

Mgr. Patrik Hujdus
starosta
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Přemyslovců 63, 7o9 36 ostrava

www.marianskehory.cz
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