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Statutárnĺměsto Ostrava ^_-^ Z-^^ ^ -^Z ^ - -l^ l !y' ^-^,
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznámení o yhlášenĺ
úřad městského obvodu výběrovéh o řizeni

Staľostka obvodu 'vyhlašuje výběľové řízęni č,. Ż7 lŻ0l8 na obsazení pľacovnĺlro místa v ľámci Úřadu
městskélro obvodu Maľiánské Hoľy a Hulváky

Druh pľáce:
ľefeľent agendy m ístního hospodářství

odbor úřadu:
místnílro hospodirřství

Charakteľistika práce:
Vykonává správu m'ístních komunikací vč. přilehlých chodníků, cyklistických stezek a veřejných
parkovišť. Zajišťuje letní a zimni údrŽbu místních komunikací vč. jejich součástí, zptacovtlvá
vyjádřoní k pľojekto'vým dokumęntacím' Zpracovâvâ zadtní všeclr dľLlhů veřejnýclr zakâzek malého
ľozsahu v rámci svěřené působnosti a vyhotovuje návrhy objedrrávek a smluv. Zajišt'uje provádění opľav
v ľámci svěřené plisobľlosti, zabezpeěuje kontrolu a přejírĺku pľováděriýclr pľací, lĺontrolu fal<tuľ a podkladů
k fakturaci' Zpraa<>vźwá mateľiály pro zasedání zastupitelstva a schťlze ľady.

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, ostrava - Maľiánské Flory.

Předpoklady:
r státní občan ČR nebo cizí státní občarr, kteľý má v ČR ftvalý pobyt,
o dosažení věku l8 lęt,
. způsobilost k právľlím úkonům,
o bezúlronnost,
o zdľavotnízpůsobilost'
o ovlĺidállí jednacího j azyka'

PoŽadovaná kvalifikaĺ:e:
vyšší oclboľné vzĺlělání nebo střední vzdělźtní s maturitní zkouškou, technického směru výhodou

Jiné požadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveníclr zál<onů:

č,' 12812000 Sb', o obcích (obecní zÍizení), ve znění pozdějších předpisťl,
č,' 31ŻlŻ002 Sb', o úřednícíclr Ĺlzemníc|r samosprâvných celkťl a o změně někteľých zákonů, ve znělrí
pozdějších přeclpisů,
č). 500lŻ004 Sb', správní řád, ve znění pozdějšíclr předpisů,
č).13l1997 Sb,, o pozemníclr lĺomunikacíclr' ve znění pozdějších předpisů,
č). 18312006 Sb., o územním plánování a stavebníln řádu, ve znění pozdějších předpisťl,
ozv č,.l4l201'.] Statut rněsta ostľavy v al<ttlálním znění,

o komunikaění a oľganizační schopnosti,
o rozhodnost, spolehlivost' vysoké pracovní nasazení, sclropnost samostatné itýmové práce,
C tlżívâní infonnačníĺ:lr technologií'
. praxę ve veře.jné spľávě vítána.

Požadované doklady:
o pľoĺësní živolopis se zaměřením na popis vykorrávanýclr ěinností'
. výpis z evidence IŁejstříku trestů ne staľší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie' cizi sÍźúni

příslušn ík obdobný doklad,
ověř'ená kopie dokladu o nejvyšším dosažerlénr vzdělání,
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Předpokládané daturn vzniku pracovního poměľu
Ilrned po ukoněení výběľovélro řízení nebo clohodou.

Platové zařazeni:
9' platová třída dlĺl zëlkona č,' 26212006 Sb., zákoník prćłce, v platnén znéní, v souladu s nařízením vlády
ě.34Il20l'| Sb', o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněni.

Přihláška musĺ obsaľlovat:
o přesné oznaěení v),běrovélro Yízení,
o jmi:no, příjmení a í'itul uclrazeěe,
o datum a místo naľození uchazeěe,
o stál-ní příslušnost ucl'lazeěe,
o místo trvalélio pobytu uclrazeěe,
o ěíslo občanskélro průkazu nebo číslo dol<ladu o povolerrí k pobytu, jde-li o cizího státnílro občana'
o datum a podpis uchazeče'

Přihlášl<ou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nalrradit údaji uvedenými v životopise (e nrožno poutít
foľmulĺiř dostupllý |<e staŽerrí na inteľnetových stľánkách městsl<élro obvodu wyvlť.Jlaľląuşkg]plyţZ v sekci
,,VoIná místa").

Lhůta pro podánĺ přihlášky:
19. 1 l .201 8 věetně, přihlášky doruěené po tomto datu nebudou do ţběľového řízerrí zaţazeny

Mĺsto a způsob podání:
poštou nębo osobnínr cloruěením'naBodatelnu Úřadu'městského obvodu Maľiánské Hory a Ftulvál<y,
v zalepené obálce ozna'ěené 

', 
VYBBROVE RIZENI č.. 27 /2018'ś - neotvírat, s uvedením adľesy uchazeěe.

Adresa pro podání přih!ášky:
Statutáľrlí město ostrava
Úřad městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky
Přenryslovců 63,'I09 36 ostrava _ Maľiánské Hory

Vyhlašovatel si vvhrazuje pľávo výběrové YÍzení i bez uvedení drjvodťr kdykoliv v jeho pľťrběhu zľušit nebo
nevybľat žádného zájenrce' Poskytnuté dok|ady pľo výběrovéÍízeníje nutĺto si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukoněení výběľového ŕízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté do|<lady skaľtovány.

Bližší infoľmace:
Ing. Jana Kuěová, t' ě.599 459 Żl4, kucova@mariarrskelroľy.cz
Pavla Břenková, t. č,.599 459 208, brenkova@rnaľiansl<elroľy.cz
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