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Statutární město os;trava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz

oznâmení o Vyhlášení
Výběrovéh o ŕizeni

Tajemnice úřadu
vyhlašuje výběrové ŕízeni č,. 812018 na obsazení pľacovního místa v rámci Uřadu městskélro obvodu
Maľiánské Hory a řIulváky'

Druh práce
vedoucí odboľu finaněního, pracovní poměr na dobu určitou - po dobu rnateřské a rodiěovské dovolené.

Charakteristika priĺce
zajišťuje a koordiľluje chod odboru finančního a odpovídá za jeho činnost, vykonává ěinnosti spľávce
ľozpoětu dle zźtkona č,.3Ż0lŻ00I Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zpracovźxá a předkládá materiály
pro RMob, ZMob, plní úkoly v rozsalru stanoveném ľozhodnutím RMob, ZMob, sestavuje návrh rozpoětu
lĺ4ob za odboľ, připravuje návľlr rozpočtu, rozpoětového qýhledu, provizoria, vypľacovávâ zâvěreěný 'űčet,
disponuje s ľozpočtovými pľostředky odboru a sleduje jejiclr ěerpánĺ' zpracovâvtl podklady k dani z příjmu,
roěni zprźnu o výsledcĺch frnaněních kontrol, závěľeěnou zprávu o qýsledcích inventaľizace majetku,
pohledávek a závazktl. Zajišťuje účtování qýdajového bankovního úětu a pokladny, stravenek, zajišťuje
inventaľizaci úětů' vypracovává přílohy k účetní zćşěrce,

Místo výkonu práce
Uřad městskélro obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Maľiánské Hory

Předpoklady
dle Ş 4 ztlkona č).312ĺŻ002 Sb', o úřednících územníclr samosprávných celků a o změně někteqých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvalif!kace
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním progľamu nebo vysokoškolské vzdélání v bakalářském
studijníln programu ekonomického zaměřęní, výhodou.

Jiné požadavky
- znalost zźtkona ć. lŻ8lŻ000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zźlkona č,. 3l2lŻ002 Sb., o úřednících územních samospľávných celků a o změně někteých

zákonů, ve zněrlí pozdějších předpisů,
- znalost ztlkona č). 250lŻ000 Sb.' o ľozpočtoýclr pľavidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších

předpisů,
- vyhtáška ministeľstva financí é.3Ż312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zralost zttkona ř,. 5631199| Sb.' o účetnictví' vę znění pozdějších předpisů,
- znalost zttkona ř) 3201200l Sb', finanění kontľole, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost ozv č,. l4l20l3 Statut města osţravy v aktuálním znění,
- organizační, řídící a komunikativní sclropnosti,
- ZoZ pľo spľávní ěinnost při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu, výhodou,
- vysoké pľacovní nasazení, schopnost samostatné i týmové prace,
- uŽívźni infonnaěních technologií'
- pľaxe ve veřejné spľávě aŕidíci funkci vítźna.

Požadované doklady
- profesní Živototrlis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
_ výpis z evidence Rejstříku trestů ne staľší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzděltní,
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Statutární město ostrava
Městský obvod Mirriánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Mgr. Pavla
tajemnice

oznámení o vyhlášení
výběrového ŕízení

ověřená kopie osvědčení vydaného MV podle Ş 4 odst'l'ztlkona č,. 45111991 Sb., v platném znění,
nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.197I,
čestné pľohlášení podle Ş 4 odst. '3 zźlkona č,. 451l1991 Sb., v platném znění, nevztahuje se na uchazęěe
narozené po 01 ' 1Ż.197l,
osobní dotazník.

PředpokIádaný nástup
ilrned po ukoněení ýběľového řízęni nebo dolrodou,

Platové zařazení
1 1. platová třĺda dlĺ: zźĺkona č).26ŻlŻ006 Sb., zákoník práce, v platném zněni, v souladu s nařízením vlády
ě.34l12017 Sb', o platovýcli poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a spľávě' v platném znění.

Přihláška musĺ obsahovat
- přesné označ,ení výběľového ŕízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeěe,
- státní příslušnost uclrazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeěe,
- číslo občanského pľůkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího státního oběana,
- datum a podpis uchazeěe.
Přihláškou se ľozumí samostatný doklird, nelze ji nahradit údaji uvedenými v Životopise, osobním dotazníku,
apod. (e moŽno použít formulář dostupný ke stažení na internetových stľánkách městského obvodu
www.maľianskelroly.cz v sekci,,Volná' místa").

Lhůta pro podánĺ přihlášky
l6.04.20l8 věetně, přihlášky doľučené po tomto datu nebudou do výběľového řízęní zaŕazeny.

Místo a způsob pcldání

poštou nebo osobním doručęním na podatelnu Úradu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zaleperré obálce oznaěené 

', 
VÝBĚRclVÉ Řĺzrľĺĺ ć,8t2o18 " - neotvírat, s uveclením adľesy uclrazeče.

Adresa pro podání přihlášky
Statutáľní město ostrava
Úřad městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky
Přemyslovcű 63,709 36 ostrava _ Maľiánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběľové ŕízeníi bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat tádného zá|emce.
Poskytnuté doklady pľo výběrové ţízen'i je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení ýběľového
ŕízení. Po uplynutí této lhůty budou nęvyzvednuté doklady skartovány.

Bližší infoľmace:
Ing. Radomír Michniak,t' č,.599 459 2Ż4, michniak@marianskehory'cz
Pavla Břenková, t. ć,.599 459 208, brenkova@maľianskehory.cz
V ostravě dne: Ż9

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.c:z

STATUTÁRNĺ MĚsTo osTRAvA
Úřacl městského obvodu
Mariánské
oĺlbor vnitřních

čÍslo

vyvěšena dne:

sllata dns:
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za spÍávnogt:
Petra Kalvaľová


