
Starosta obvodu vyhlašuje výběľové ŕizęní é. oIl2oI9 na obsazení pľacovního místa v ľámci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Druh pľáce:
ľefeľent agendy místního hospodářství

odbor úřadu:
místního hospodářství

Charakteľistika práce:
Vykonává spľávu místních komunikací vč. přilehlých chodníků, cyklistických stezek a veřejných
paľkovišť. Zajišťuje letní a zimní údľŽbu místních komunikací vč. jejich součástí, zpracovźtvźt
vyjádření k pľojektovým dokumentacím. Zpracoválvá zadźní všech dľuhů veřejných zakâzek malého
rozsahu v rámci svěřené působnosti a vyhotovuje návrhy objednávek a smluv. Zajišťuje pľovádění opľav
v rámci svěřené působnosti, zabezpeěuje kontrolu a přejímku pľováděných pľací, kontrolu faktur a podkladů
k fakturaci. Zpracovźná materiály pľo zasedání zastupitelstva a schůze rady'

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostľava - Maľiánské Hory'
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Statutární město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Předpoklady:
o státní oběan ČR nebo cizí stźľĺní oběan, kteý máv ČR trvalý pobyt,
o dosažęní věku l8 let,
. způsobilost k pľávním úkonům,
o bezúhonnost,
o zdravotnízpůsobilost,

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz

oznâmení o vyh!ášení
výběrového ŕizeni
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o ovládání jednacího j azyka. sňätâ dno:

za cpĺámoeß Petra Kalvorová
Požadovaná kva!ifikace:
vyšší odbornévzdě:léninębo střednívzdé|éní s matuľitní zkouškou, technického směľu qýhodou

Jiné požadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zţízeni), ve znění pozdějších předpisů,
ě.312ĺ2002 Sb., o úřednících územních samospľávných cęlků a o změně někteqých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
č). 500lŻ004 Sb., spľávní řád, ve znéni pozdějších předpisů,
ě.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
ozv č).I4l20l3 Statut města ostravy v aktuálním znění,

o komunikaění a organizaění schopnosti,
o rozhodnost, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazeni, schopnost samostatné i tymové práce,
o użívâniinfoľmačních technologií,
. praxe ve veřejné spľávě vitâna.

PoŽadované doklady:
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných ěinností,
. výpis z evidence Rejstříku tľestů ne starší než 3 měsíce _ originál nebo ověřená kopie, cizi stźtni

příslušník obdobný doklad,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzdéIéní, ffiffiwffi lll'lţWW & &&. Üoa
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Předpokládané datum vznlku pracovního poměru:
Ihned po ukoněęní ýběľového řízęní nebo dohodou.

Platové zařazení:
9. platová třída dle zttkona č'' Ż6Ż/Ż006 Sb', zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
ě.34llŻ0|7 Sb., o platoých poměrech zaměstnancri ve veřejných službách a správě' v platném zněni.

Přihláška musí obsahovat:
o přesné oznaěení qýběrového ŕizeni,
o jméno, příjmení a titul uchazeěe,
o datum a místo narozęni uchazeée,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo trvalého pobytu uchazeěe,
o ěíslo oběanského pľůkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobýu, jde-li o cizího státního oběana,
o datum a podpis uchazeěe'

Přihláškou se ľozumí samostatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými v životopise (e možno použít
formulář dostupný ke staŽení na internętoqých stránkách městského obvodu www.marianskehory.cz v sekci
,,Volná místa").

Lhůta pľo podání přihIášky:
ll.02.2019 včetně, přihlášĘ doruěęné po tomto datu nebudou do výběľového ţizeni zaÍazeny,

Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doľučením,naBodatelnu Úřadu'městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěené,, vYBERovE RÍZENIč.0ll20t9 " - neotvírat, s uvedením adresy uchazeěe'

Adľesa pro podánĺ přihlášky:
Statutární město ostľava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ
Přemyslovcű 63,709 36 ostľava - Maľiánské Hory

Vyhlašovatel si vyhľazuje právo qýběľové tizeníi bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zľušit nebo
nevybľat żádného zë|emce' Poskýnuté doklady pľo výběrové,ŕízenije nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončení výběrového ţizęní. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skaľtovány.

Bližší informace:
Ing. Jana Kuěová, t. ě. 599 459 2I4' kucova@marianskehory.cz
Pavla Břenk ov â, t, č,. 599 459 208, bľenkova@maľianskehory.cz

V ostravě dne: Ż4.0l.Ż0I9

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

oznâmení o Vyhlášení
výběrového ţizeni
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Mgľ. Patľik Hujdus
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