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Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznámen í o vyh !ášen i
Úřad městského obvodu výběrového ţizeni

Staľosta obvodu vyhlašuje výběrové ŕízení č,. 05ĺŻO19 na obsazęní pracovnílro místa v ľámci Úřadu městskélio
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

sĺnĺuĺÁ R ĺĺ í m Ěsľo osrRłvł
Uřad městského obvoduDľuh práce:

lrlavní ťrčetní
Mariánské Horv
odbor vnitŕnÍch vócÍ'

čÍslo

odboľ Úřadu:
firranční

sňata dno:

Gharakteristika práce:
Provádění úěetriíclr opeľacív souladu se zákonem o účetnictví
I(omplexní zpracovtĺni úěetních ztlvérek věętně příloh' Zpracovâní měsíěního kontľolního hlášęní
l< dani z přidané lrodnoty. Kontrola zpracovćtni inventarizací majetku, polrledávek azźlvazků.

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

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.marianskehory,cz

vwöśena dne:

za splávno3ti Petřa KálUaÝová
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Předpoklady
Dle Ş 4 ztlkona č,.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonťl,
ve znění pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studţním pľogramu nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického
směľu výhodou'

Jiné požadavky:
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

_ č,' 5631199l Sb., o úěetnictví,veznéní pozdějších předpisů,
č).23512004 Sb., o dani z pÍidané lrodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
č,.25012000 Sb., o rozpoětových pľavidlech územních ľozpoětů, ve znění pozdějších předpisů,

- ě.3|Ż12002 Sb' v platnémznéni, o úřednících ilzemně samospľávných celků,
_ č). 3201200l Sb. v platném znéní, o Íinanění kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zźlkonŮ,
- vyhláška ministerstva financí č,.270l20l0 Sb., o inventarizaci majetku azćxazkűveznění pozdějších

předpisů

- vyhláška ministerstva financí č,' 3Ż312002 Sb., o ľozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisťl,_ č). 128ĺ2000 Sb', o obcích, ve znění pozdějších předpisů'
_ ozv ě. l4l20l3 v Statut města ostravy v aktuálním zněni,

o komunikač,ní a oľganizaění schopnosti,
o ľozlrodnost, spolehlivost, vysoké pľacovní nasazení, schopnost samostatné i ýmové práce,
o uživźní informačních teclrnologií, znalost aplikace GINIS výlrodou,
o zkouška zvléĺštní odborné způsobilosti výhodou,
. pľaxe ve veřejné správě vítána.

Požadované doklady:
o pľofesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, cizi stëúni

příslušník obdobný doklad,
o ověřená kopie dokladu o nejvyššíln dosažęném vzdělání.
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Statutárnĺ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
www.maľianskehoľy.cz

oznámení o Vyhlášení
výběrovéh o ŕízení

Předpokládané datum vzniku pracovnĺho poměľu:
Ihned po ukoněęní výběrového řízení nebo dolrodou.

Platové zařazeni:
10' platová třícla dle ztlkona č,.26ŻlŻ006 Sb., zákoník práce, v platném znéní, v souladu s nařízením vlády
č).341l20I'1 Sb., o platových poměrech zaměstnanců vę veřejných službáclr a správě, v platném zněrlí.

Přihláška musí obsahovat:
o přesné oznaěení výběľového ţízení,
o jméno, příjmení a titul uclrazeěe,
e datum a místo naľozęní uclrazeče,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo trvalého pobýu uchazeče,
o ěíslo oběanského pľůkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobýu' jde-li o cizího státního občana,
o datum a podpis uchazeěe.

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými vživotopise, osobním dotazníku,
apod. (e možno použít foľmulář dostupný ke stažení na internętových strálrkách městského obvodLl
!y1'v]ľűÜian.şkęlr9ly.cz v s ekc i,,Vo lná m ísta").

Lhůta pro podání přihlášky:
08.04.20l9 věetně, přilrlášky doľuěené po tomto datu nebudou do výběľového řízení zatazeny.

Místo a zprisob podání:
poštou nebo osobním doručením napodatelnu Úřadu,městského obvodu Mariánské Hoľy a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěené,, vYBERovE ŘÍZENI č. 05/2019 " - nęotvíľat, s uvedením adresy uclrazeče.

Adresa pro podání přihlášky:
Statutáľní město ostrava
Úřad městského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky
Přemyslovctl63,709 36 ostrava _ Mariánské Hory

Vylrlašovatel si vylrrazuje právo výběľové ŕízení i bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zrušit nebo
nevybrat żâdného zt|emce. Poskytnuté doklady pľo výběľovéţízenije nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnů po ukončení výběľového ţízeni. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skartovány'

Bližší infoľmace:
Ing' Jaľmila lvánková, tel. ě' 599 459 Ż24,jivankova@maľianskehory.cz
Pavla Břenková, t' ě. 599 459 208, bľenkova@maľianskehory.cz

V ostľavě dne: Ż2.03.2019

Mgľ' Patľik Hujdus
staľosta
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