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Ş,'g:[il:l;:ľfi:li:lxké Hory a Hu.váky oznámení o vyhlášenĺ
Úřad městského obvodu Výběrového řízení

Starostka obvodu vyhlašuje výběrové Íizení é.26 ĺ2OI8 na obsazení pľacovnílro místa v ľámci Úřadu
rněstskélro obvodu Mariánské Hoľy a Hulváky

Druh práce
Investiění referent

Charakteristika práce
Zajišťuje přípľavu investičních akcí a projektovou přípravu zakâzek, zpracovźĺvźĺ podklady pro zadtni
veřejných zakâzek, Podílí se na přípravě smluv nebo dodatků ke smlorrvám na zakźnky, zajišťuje podklady
pro vystavení objednávek. Zajišťuję rcalizaci irrvestičníclr akcí a oprav vč' dozoľovállí pľůběhu ręalizacę
zakázek, výbér a kooľdinaci dodavatelů a jirrých účastrríků stavby, pľověřování a zajišt'ovćtní úplnosti
pľojektové dokumentace a zpÎacoválrí zápisů a protokolů o předání staveb a zajišťovâní odstraňování
nedostatků v pľůběhu její realizace. Zajišťuje splnění podmírrek správních rozhodnutí vydaných v sottvislosti
s danou za|<ázkou. Podílí se na sęstavování rozpočtu a pľovádí pľťlběžlrou kontľolu čeľpání finančníclr
pľostředků zľozpoćtu' Pľovádí teclrnickoekonomic|ĺé lrodnocení efektivnosti investic. Spolupracuje při
přípľavě odboľrrýclr podkladů k mateľiálům pro radu a zastupitelstvo města a městskélro obvodu. Pľovádí
přípravu, rcalizací a monitoring dotaěních pľojektů.

Místo výkonu práce
Uřad městskélro obvodu Maľiánské Hoľy a Hulváky' PřemysIovců 63, ostrava - Mariáns|çé FIory

Předpoklady
Dle Ş 4 zákona ě' 31Ż12002 Sb., o úřednícíclr územníclr samosprávných celků a o změně někteľýclł zákonů,
ve znění pozdějšíclr předpisů.

Požadovaná kvaliflkace
Vysokoškolské vzdělání v bakalářskérn studijllím progľalĺu nebo vyšší odbonlé vzdělárrí, stavební směľ
výhodou.

Jiné požadavky
o všeobecný přehled o ustanovelríclr zákonů:

- č,.l28lŻ000 Sb., o obcích (obecní zĺízeĺí), vę znění pozdějších předpisů,
- č. 3l2l200Ż [ib., o úř'ędnících úzerrrních samospľávných celků a o změně něl<teľýc|i zákonů, ve zrlění

pozdějších předpisů,
- č,.25012000 Sb', o rozpoětových pravidlech územníclr ľozpočtů' ve znění pozdějších předpisli,
- č,.18312006 Sb', stavební zákon, ve znění pozdějších předpisťl,
- č,' I34l20l6 Sb., o zadtwćní veřejnýclr zaktnek,
- č). 309lŻ006 Sb., o bezpečnosti a ochľany zdraví pří pľáci, ve znění pozdějších předpisťl,
- znalost ozv č,.l4l20l3 Statut města ostľavy v aktuálnírn nlěni,

. l<omunikaění a organizač,ní schopnosti,
o ľozhodnost, spolehlivost, vysol<é pracovní nasazení, sclropnost samostatlré i týmové pľáce,
o tlżívtlllí informaěllíclr technologií,
. praxe v investiěnĺ výstavbě vitâna,
o řidičský pľůkaz sk. B.

PoŽadované doklady
o pľofesní životopis se zaměřením na popis vykonávanýclr činnostĺ,
. výpis z evidellce Rejstříku tręstri ne staľší neŽ 3 měsíce-oľiginá| nebo ověřeľrá kopie, cizi sttúní příslušník

obdobný doklad,
o ověřęná kopie clol<ladu o nejvyššínr closaženém vzdělání,

MAŘlÁř{sKÉ HeŘY
Â ř{ULVIŁKY

Přemyslovců 63' 709 36 oĺ;trava
www.marianskehoľy.cz1t2



Předpokládané datum vzniku pracovního poměru
[hned po ukončení ýběrového řízení nebo clolrodou'

Platové zaŕazeni
10. platová třída dle zźlkona č). Ż6Ż12006 Sb., zákoník prâce, v platrrérn znění, v souladu s nařízením vlády
ě.34ll20l7 Sb., o platovýclr poměrech zaměstnanců ve veřejnýclr sluŽbách a správě, v platném znění.

Přihláška musí obsahovat
o přesné označení výběľového ŕízęní,
o jnréno, příjmení a titul uchazeěe,
o datum a místo narození uchazeěe,
r státrrí příslušnost uchazeče,
e místo tľvalého pobytu uchazeěe,
. číslo občanskélro pľťlkazu nebo číslo doklaclu o povolení k pobýu, jde li o cizílro státnílro občana,
o datum a podpis uchazeće.

Přililáškou sę roztllní samostatný doklad' nelze ji nahľadit údaji uvedenýlni v životopise, osobním dotazníku,
apod. (e možno pouŽít foľmulář dostupný ke stažení na internetových stľánkách městského obvodu
www 4l-ą11ąn gk9.|]8111-(z v s ekc i,,Vo l n á m í sta").

Lhůta pro podání přihlášky
05 ' 1 l .20l8 včetně, přilrlášky doľuěené po tomto datu nebudou do výběľového řízeľrí zaŕazeny

Místo a způsob podální

poštou nebo osobníln doruěením na podatelnu Úřadu městskélro obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálcę označené ,' VÝBĚRoVÉ Řĺzr:ruĺ č,.2612018 " _ neotvíľat, s uvedením adľesy uchazeče.

Adľesa pľo podánĺ přihlášky
Statutární město ostľava
Úřad městsl<ého obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přellryslovcű 63,709 36 ostľava - Mariánské Hory'

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběľové ŕizęní i bez uvedęní důvodů kdykoliv vjeho prťlběhu zrušit nebo
nevybľat źâdného zá,jemce. Poskytnuté doklady pro výběrovétízeníje nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ul<ončení výběľového řízęní Po uplynutí této lhůry budou nevyzvednuté doklady skaľtovány.

Bližšíinformace
Ing. Lukáš Lesňák, t. č,. 599 459 Ż59lesnak@maľianskelroľy.cz
Pavla Břenková, t' č' :'99 459 208, brenkova@nrarianskelrory.cz.

V ostravě dnę: 17.l0.2018
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