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oznámení o Vyhlášení
výběro!/ého ŕízeni
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Tajemnice úřadu
vyhlašuje qýběrové řízeni č,. 10/2018 na obsazení pracovního místa vrámci Úradu městského obvodu
Maľiánské Hory a HulváĘ.

Druh práce
Investiční refeľent

charakteristika práce
Zajišťuje přípravu investičních akcí a pľojektovou přípravu zaktzek, zpracovtlvâ podklady pro zadźni
veřejných zaktnek. Podílí se na přípravě smluv nebo dodatků ke smlouvtlmna zakâzk;ş, zajišťuje podklady
pro vystavení objednávek. Zajištţe realizaci investiěních akci a opľav vč. dozorování pľůběhu realizace
zaktnek, qýběľ a kooľdinaci doĺĺavatelů a jiných úěastníků stavby, prověřování a zajišťování úplnosti
pľojektové dokumentace a zpracovźni ztryistl a protokolů o předání staveb a zajišťďvźlní odstľaŁování
nedostatků v průběhu její realizace>. Zajišťuje splnění podmínek správních ľozhodnutí vydaných v souvislosti
sdanou zaktnkou' Podílí se na sestavování rozpočtu aprovádí průběžnou kontľolu ěeľpání finaněních
pľostředků zrozpoětu. Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic. Spolupľacuje při
přípravě odborných podkladů k nrateriálům pľo radu a zastupitelstvo města a městského obvođu. piovâoĺ
přípravu' ręalizaci a monitoring dotaěních projektů.

Místo výkonu práce
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Mariánské Hory'

Předpoklady
Dle $ 4 zëlkonač,.3IŻl2002 Sb., o úřednícíchuzemních samospľávných celků a o změně někteých zttkonŮ,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvalifikace
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním pľogramu nebo vyšší odboľné vzdělâni, stavební směr
výhodou.

Jiné požadavky
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- č). 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), vę zněni pozdějších předpisů,
- ě. 3I2l2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zźtkonů, ve zněni

pozdějších předpisů,
- ě.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů, ve znění pozdějších předpisů'
- č,.l8312006 Sb., stavební z.źlkon, ve znění pozdějších předpisů,
- č).l34l2016 Sb.' o zadâlvźtni veřejných zakźlzek,
' č).309lŻ006 Sb', o bezpečnosti a ochrany zdravipţiprâci,ve zněnipozdějších předpisů,
- znalost ozv č,.I4/Ż0I3 Statut města ostľavy v aktuálním znéní,

o komunikaěni a organizaění schopnosti,
o rozhodnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné i ýmové çlrâce,o użívání informačních technologií,
. pľaxe v investiční ţstavbě vítá.na,
o řidičský průkaz sk. B.
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oznâmení o vyhlášení
výběrov'ého ŕizeni

PoŽadované doklady
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,
. výpis z evidencę Rejstříku tresitů ne staľší než 3 měsíce-originál nebo ověřená kopiel' cizí stźúní příslušník

obdobný doklad,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzdéIźni,
o osobní dotazník.

Předpokládané datum vzniku prłrcovního poměru:
Ihned po ukončení ýběrového řízĺ:ní nebo dohodou.

PIatové zařazení
10. platová třída dle zttkona č,. Ż62/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
č,. 56412006 Sb., o platoých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni.

Přihláška musí obsahovat
o přesné oznaěení qýběrového ţizeni,
o jméno, přţmení a titul uchazeče,
o datum a místo narozeni uchazeče,
. státní příslušnost uchazeěe,
o místo tryalého pobýu uchazeče'
o číslo oběanského průkazu nebcl číslo dokladu o povolení k pobytu,jde li o cizího státního občana,
o datum a podpis uchazeče.

Přihláškou se ľozumí samostaĘý cloklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými vživotopise, osobním dotazníku'
apod. (e možno použít formulář dostupný ke stažení na intemetoých stránkách městského obvodu
www'marianskehory.cz v sekci,,Volná místa").

Lhůta pro podání přihlášky
19.06.2018 věetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do ţběľového řízení zaÍazeny.

Místo a způsob podání
poštou nebo osobním doruěenjm- na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánslĺé Hory a Hulváky,
v zalepené obálce ozĺaěené,, VýBĚRoVÉ Řízeľí č.'lot2o18'( - nęoílirat s uvedením adľesy uchazeěe.

Adresa pro podání přihlášky
Statutáľní město ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ
Přemyslovců 63,709 36 ostrava _ Mariánské Hory'

Vyhlašovatel si vyhľazuje právo výběrové Íízenii bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybľat žâdného zájemce. Poskýnuté doklady pro výběrovétizenije nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončení qýběľového řízení Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaľtovány.

Bližší informace
Ing. Lukáš Lesňák, t. č,. 599 459 259,lesnak@marianskehory'cz
Pavla Břenková, t' č).599 459 208, bľenkova@marianskehory.cz.
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Mgľ. Pavla
tajemnice

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz
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