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

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
wwwma rians kehory.cz

Oznämení o Vyhlášenĺ
výběrovéh o ŕizeni

Tajemnice úlřadu

vyhlašuje qýběrové řízęní č,. 06lŻ018 na obsazení pľacovtlílro místa v rámci Úřadu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulválĺy.

Druh pľáce
ľeferęnt odboru bytového

odbor úřadu
bytový

charakteristika práce
Správa nájemních smlul' na byty, prosţory slouŽící podnikání' gartźí, to je uzavírâni, zmény, ukoněování
smluv a evidenčních listů, příprava matriálů do RMob, ZMob, pľovádění měsíčních uzávěrek' spolupráce
s bytovýmiteclrničkami na evidenci nájemnĺch smluv, zařizovacích předmětů a příslušenství býu v aktuálrrím
stavu, přípľava podkladů pro refaktuľaci drobnýclr opľav abéżné údržby nájemníkům.

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

Předpoklady
dle Ş 4 z.akona č,.312120()Ż Sb.' o úřednícíclr územních samosprávnýclr celků a o změně někteých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvalifikace
střední vzděltní s matuľi1'ní zkouškou

Jiné pożadavky
. všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- č,.128lŻ000 Sb', o obcích (obecní zÍízení), ve znění pozdějších předpisů,
- é. 89lz0l2 Sb. oběanský zákoník
- nařizení vlâdy 308120l5 Sb' o vymezení pojmů běŽná Űdrżba a drobné opravy souvisejícĺ s užíváním bytu
- oZY č,.14/2013 Statut města ostľavy v aktuálním zněni.

. rozł19dĘ9$',şp.o!elr,|irçŞt,',vysoké pracovní nasazeni, schopnost samostatné i ýmové prtĺce,
o uŽívání.iufoľľłaěních,teehnoIogií'
. prab<é] ýe'Ýéřě}rg;,spĺę1ţ,vĺţána,

řidičský pľůkaz sk. B - výhodou
a-.- l

Požadované doklady |'' i j''i,']Ť'''t'

o pr9fęş1í !itig.'t9q!-s.şe. zamějen ím na popis vykonávaných ěinností,
. výpis zevidence Rejstříku trestů ne starší neŽ 3 měsíce-originál nebo ověřerrá kopie, cizí stëúni příslušník

obdobný doklad; ' ;$i lt!::::;t j:

o ověřená kopie doklaclu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. osobní dotazník.
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Předpokládané datum vzniku pracovního poměru
ihned po ukoněení qýběľového řízení nebo dohodou.

Platovĺi zaŕazeni
8. platová třída dle zákona č,.26212006 Sb., zákoník prźrce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
č,.34l12017 Sb', o platových poměľech zaměstnanců ve veřejných sluŽbách a spľávě.

Přihláška musí obsaho'vat
o přesné označení ýběrového Íizeni,
o jméno, příjmení a titul uchazeče,
o datum a místo narození uchazeče,
. státní příslušnost uclrazeče'
o místo tľvalého poby.u uchazeěe,
o ěíslo oběanského priikazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o ciziho státního občana,
o datum a podpis uclrazeče.

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku,
apod. fie možno pouŹít formulář dostupný ke stažení na inteľnetoqýclr stránkách městského obvodu
ygww.m41!ą4şĘbo54ç2 v sekci,,Volná místa").

Lhůta pľo podání přihlĺĺšky
16.03'Ż018 včetně, přihlášky doľučené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zaţazeny.

Místo a způsob podání
poštou nebo osobním doruěením na podatelnu Úřadu městskélro obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce označené,, VÝBĚROVÉ Řízeľĺĺč. 06/2018 " _ neotvírat, s uvedením adresy uchazeče.

Adresa pro podání přihlášky
Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovcű 63,709 36 ostrava - Mariánské Hoľy'

Vyhlašovatel si vyhrazu-ie právo výběrové ţizeníi bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho pľůběhu zrušit nebo
nevybrat źádného ztţem<>e.

Poslgrtnuté doklady pro výběrové řízeni je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení
výběrového Íizeni' Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaľtovány'

V ostľavě dne: Ż8.02'20 |8 sÍATUTÁR N í ľĺ Ěsĺo osĺRnvł
Uřad městského obvodu

Bližší infoľmace:
Ing. Lukáš Lesňák, t. č. 599 459 Ż59,lesnak@marianskehoľy.cz

t. č. 459 Ż08, brenkova@maľianskehory.cz
7.8 -02- î0:8vyvětrena dno:

6ňatg dne:
Petra ;ç6;y6p61r.'
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