
ŞoubünÜ ľořctnfuo na lntorneťłt
Statutární městoostrava ^ĺ.r. , , l.,v ,
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Oznâmen í o Vyh lášen ĺstarosta výběľového ŕízení

Starosta obvodu vyhlašuje výběľové řizęllí č,. OŻl2O19 na obsazení pracovního místa v rárnci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hoľy a Hulváky

vedoucí úřadu - tajemník Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Místo výkonu práce:
Statutáľní město ostrava, Úřad rněstského obvodu Mariánské Hoľy a Hulváky
Přemyslovc il 63, 7 09 3 6 ostrava-Maľi ánské Hory

Předpok!ady:
dle $ 4 a Ş 5 zákonač,'3lŻl2002 Sb., o úřednících územních samospľávných celků a o změně
někteýclr zákonů, ve znění ztĺkona č)' 46/2004 Sb.

Požadovaná kva!ifikace:
vysokoškolské vzdělání v magisteľském studijním pľogramu nebo vysokoškolské vzděláni v bakalářském
studijním pľogramu

Jiné požadavky:
o dobľá znalost a oľientace v zákoneclr:

- č).lŻ8l2000 sb', o obcíclr (obecní zŕízení), v platném znění,
- č)' 500lŻ004 Sb'' o správním řízerrí (správní řád), v platnénr znění,
- č).320i2001 Sb', o ťrnanění kontrole, v platném znění,
- č).26212006 sb., zźlkoníkpráce, v platném zněni,
' č).34ll2017Sb., naŕizęní vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

v platlrém zněni,
- č. 312/200Ż Sb.' zákon o riředrrících územních samosprávných celků a o změně někteých ztlkonů,

v platném znění,
- znalost ozv ě' 14lŻ0l3 Statut rněsta ostľavy v aktuálním zněni,

' schopnost ýmové prérce a efektivního ţízení pracovního kolektivu, motivování jeho ělenů,o schopnost konstruktivní spolupráce s oľgány územní samosprávy'
o schopnost samostatného rozhodovtní a řešení problémů,
o užívtní informaěních teclrnologií,
o pečlivost a příjemné vystupování,
o zvláštni odboľná způsobilost a osvědčení o absolvovál"l'l vzděltlvání vędoucích riředníků a vedoucích

rjrřadů, výlrodou'

PoŽadované doklady:
o profesní životopis se zaměřením na popis vykonávanýclr činností,
. výpis z evidence Rejstříku tľestů ne staľší než 3 měsíce,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděltní,
o čestné prohlášení a negativní lustľační osvědčení ve smyslu Ş l, 2 a 4 zâkona

č,' 451l1991 Sb. (tzv. lustľační ztkon) - nevztahuje sę na uchazeče naľozené po OI.l2.l97I,
o vydání lustraěního osvědčęní požádá,uchazeě nepľodleně Ministeľstvo vniiľa ČR.

Předpokládaný nástup:
Ihned po ukoněení výběrového řízení nebo dohodou

şTAIUTÁRNí M Ěsro osĺRRvł
Uřad městského obvodu
Mariánské
odboľ vnitřních

číslo

sňata dne:

Petra KâlvaÍová
2e spłávn6t:

Přemyslovců 63, 709 36 ostrava
www.ma rianskehory.cz
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StatutárnÍ město ostrava oznámení o vyh!ášení
výběrového ţizeni

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Platové zaŕazeni=
I2. platovâ třída dle zćtkona ě.26212006 Sb., zákoník ptâce a v souladu s nařízením vlády
č,.34ll20l7 Sb', o platoých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění'

Přihláška musí obsahovat:
o přesné oznaěęní ýběľového řízení
o jméno' příjmení a titul uchazeěe
o datum a místo natozeni uchazeče
o státní příslušnost uchazeče
o místo trvalého pobýu uchazeěe
o číslo oběanského pľůkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobýu, jde li o cizího státního oběana
o datum a podpis uchazeěe

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými vŽivotopise, osobním dotazníku,
apod'(e možno použít formulář dostupný ke stažęní na inteľnetoých strránkách městského obvodu
www. marianskehory. cz v sekci,Nabídka zaměstntni").

Lhůta pľo podání přihtášky :

do 18'02.2019 včetně, přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do ýběrového řízení zaţazeny

Mĺsto a způsob podání:
poštou nebo osobním doručęním na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěęné ,, Výběrové ŕizení ć,.0212019 " s uvedęním adľesy uchazeěe.

Adresa pľo podání přihlášky:
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ
Přemyslovcű 63,709 36 ostrava - Mariánské Hory

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ţběrové řízeni i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho pľůběhu zľušit nebo
nevybľat žádného zâjemce

V ostravě dnę: 24.0L20l9
Bližší informace: Pavla Břenková, t.č,. 599459Ż08 brenkova@maľianskehory.cz

Mgr. Patrik Hujdus
starosta městského obvodu
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