
Staľosta obvodu vyhlašuje qýběľové Íizení č,.30/2018 na obsazení pracovního místa v ľámci Úřadu městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Druh práce:
vedoucí odboru hospodářských činností

Gharakteristika práce:
řídí, organizuje prâci a odpovídá za celkovou činnost odboľu, kteý zabezpečuje zejména plnění úkolů
na úseku:
- materiálně technicĘch podmínek a nebytoých pľostor pro jednotlivé odbory úřadu,
- výpočetní techniĘ,
_ peľsonální agendy,
- otganizaěního zajištění činnosti zastupitelstva městského obvodu arady městského obvodu,
- otganizačního zajištění pľůběhu voleb dle jednotliých zákonů vě. pořádání ľefeľenda,
- kanceláře tajemníka
- PO aBOZP,

Místo výkonu práce:
Uřad městského obvodu Mariánské Hory a HulváĘ, Přemyslovců 63, ostľava - Maľiánské Hory.

Předpoklady:
dle Ş 4 zétkona č).31212002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvaliflkace:
vysokoškolské vzděláni v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělâní, zaměření veřejná
správa nebo ekonomika výhodou.

Jiné požadavky:
- znalost ztlkonač,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zźtkona č,.262l20a6 Sb., zákoník prâce, ve zněni pozdějších předpisů,
- znalost zttkona ě. 31212002 Sb., o úřednících územních samospľávných celků a o změně někte4ých

zákonů, v e znění pozděj ších předpisů,
- znalost nařízeni vlády č' 34t/20l7 Sb., o platoých poměľech zaměstnanců ve veřejných službách

a spľávě,
_ znalost zétkonač,.159lŻ006 Sb., o střetu zźtjmű,_ znalost pľávních předpisů vztahujících se kzabezpeěení ěinností na úseku voleb (zákon o volbách

do zastupitelstev obcí, o volbách do Parlamentu ČR, o volbách do zastupitelstev kľajů, o volbách do EP,
o volbě prezidenta),

- znalost ozv ě. l4/20l3 Statut města ostravy v aktuálním znéni, .TATUTÁRNÍMĚSŢ. osTRAvA- organizaění, řídící a komunikativní schopnosti, Úŕáo l.né.t Lého obvođú 
'

- vysoké pľacovní nasazeni, schopnost samostatné i Ęýmové práce,
- tlżívźtní infoľmačních technologií,
- ovládání jednacího j azyka- češtiny, stylistické dovednosti,
- praxe ve veřejné správě aŕídici funkci víténa. vyvěěana o*' _?-8 :11. .Ł0

ľlłhffiÜ nrtotnlnr nr llEmtttl
Statutárnĺ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

Požadované doktady:
- profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženémvzděléní,

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
wwwmarianskehory.cz

oznámení o vyh!ášení
výběrového ţizeni

sňata dne:

Kafuerová
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StatutárnÍ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
úřad městského obvodu

PřemyslovcŮ 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory.cz

oznámení o vyhlášenĺ
výběrového ŕizeni

ověřená kopie osvěděení vydaného MV podle Ş 4 odst.l.zźkona ě. 45l/1991 Sb., vplatném zněni,
nevztahuje se na uchazeěe naľozen é po 0I .I2.I97I,
ěestné pľohlášení podle $ 4 odst. 3 zétkonač).45l/199I Sb., vplatnémznéni, nevztahuje se nauchazeěe
narczenépo 0l.l2.l971.,

Předpokládaný nástup:
ihned po ukoněení ţběrového řizeĺinebo dohodou.

Platové zařazeni:
l0. platová třída dle zátkona č,.26212006 Sb., zákoník prźrce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády
č,.34I/20l7 Sb., o platoqých poměľech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znéní.

Přihláška musĺ obsahovat:
- přesné označ,ení ýběrového ŕízení,
- jméno, přţmení a titul uchazeče,
- datum a místo narozeni uchazeěe,
_ státní příslušnost uchazeěe,
- místo trvalého pobytu uchazeěe,
- číslo oběanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení k pobýu, jde-li o cizího státního oběana,
- datum apodpis uchazeče.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise' osobním dotazníku,
apod. (e možno poużít formulář dostupný ke stažení na intęrnetoqých stránkách městského obvodu
www.marianskehory.cz v sekci ,,Volná místa").

Lhůta pro podání přihlášky:
14.lŻ.Ż0I8 včetně, přihlášĘ doruěené po tomto datu nebudou do qýběľovéhořizení zaŕazeĺy.

Místo a způsob podání:
poštou nebo osobním doručenĄ nu p_odatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěené ,, yýBĚRovÉ Řĺzeľí č. 3o/2o18 ś'_ neotvírat, s uvedením adresy uóhazeěe.

Adresa pro podání přihlášky:
Statutáľní město ostrava
Úřad městského obvodu Maľiánské Hory a HulváĘ
Přemyslovcű 63,709 36 ostrava _ Mariánské Hory.

Vyhlašovatel si vyhľazuje právo výběrové řízení i bez uvedęní důvodů kdykoliv vjeho pruběhu zrušit nebo
nevybrat žâdného zźýemce.
PosĘtnuté doklady pľo výběrovéřízeĺije nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení qýběľového
řízeni vbudově Úřadu městského obvodu Mariánské Hôry aHulváĘ. Po uplýnutí této hrĺty budou
nevyzvednuté doklady skaľtovány.

Bližší infoľmace:
Mgľ. Alena Michelová, t. č,.599 459 2l3, michelova@maľianskehory'cz
Pavla Břenková, t.ě. 599 459 208, brenkova@marianskehory.cz
V ostľavě dne: 28.11.2018

Mgľ' Patrik Hujdus
starosta
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