
MĚSTO STUDÉNKA
tajemník městského úřadu
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2013
na obsazení pracovního místa

REFERENT ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY
MAJETKU
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: technik v oblasti vodohospodářství

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka.

Charakteristika vykonávané práce: výkon funkce odpovědného zástupce
pro provozování kanalizací a jejich souvisejících částí (čerpací stanice, čistírna odpadních
vod) v majetku města Studénky, odpovědnost za provoz kanalizací (včetně jejich částí)
a veškerých činností s tímto provozem souvisejících v souladu s platnou legislativou,
dokumenty či pokyny vydanými nadřízenými a kontrolními orgány (vodoprávní úřad,
krajský úřad atd.) a vlastníkem uvedeného majetku, správa drobného vodního toku,
provádění evidence studní v majetku města Studénky, zajištění jejich oprava údržby.

Požadované vzdělání: minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou (viz poznámka níže).

Obor vzdělání: absolvování studia v akreditovaném studijním programu v oblasti
vodovody a kanalizace nebo v oboru příbuzném.

Poznámka: za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zamerenému na vodovody
a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou doplněné
vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zakončeným
složením odborných zkoušek obsahově zaměřených alespoň na čtyři z níže uvedených
činností:

a) znalost právních předpisu v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesu souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím

a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
c) znalost právních předpisu souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,
d) schopnost vyhodnocení údaju rozboru odpadních vod, vymezení základních

nedostatku stokového systému a čistírny odpadních vod,
e) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného

a stočného,



f) schopnost posouzení záměru rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadu na provozní
náklady v oboru vodovodu a kanalizací.

Odborná praxe: minimálně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace.

Předpoklady: dle § 4 zákona Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celku a o změně některých zákonu, ve znění zákona Č. 46/2004 Sb.

Jiné požadavky: aktivní znalost práce na PC (MS Office, Internet, CAD programy),
orientace v zákonech: Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vyhlášky Č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon Č. 274/2001 Sb., Č. 254/2001 Sb., o vodách, Č. 185/2001 Sb., o odpadech,
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
orientace v legislativě dle své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících
technických předpisu, řidičské oprávnění alespoň skupiny B a praxe v řízení motorového
vozidla, odpovědnost, důslednost, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní
nasazení, dobré komunikativní schopnosti, občanská a morální bezúhonnost .

.
Výhodou: praxe v řízení menšího kolektivu zaměstnanců,

Požadované doklady:
a) přihláška k výběrovému řízení,
b) osobní dotazník,
c) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
d) výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce,
e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka, kontaktní údaje (e-mail, telefon), datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo
v následujícím znění:
"Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladu pro přihlášku do výběrového řízení
dávám ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
souhlas k jejich zpracování.

Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis."

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti
dnu po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůtv budou nevyzvednuté doklady
a podklady skartovány.

Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu Městského úřadu Studénka
do 19. dubna 2013 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně
požadovaných dokumentu, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu:
Mgr. Jiří M,oskal~, MPA, taje~ní~ MěÚ ;:;tuvdénka; n~~. Republiky 762, 742 13 studénke,
v zalepene obalce s oznacemrn "VYBEROVE RIZENI - REFERENT OMHUM" -
neotvírat", s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou
do výběrového řízení zařazeny.

Pohovory s uchazeči, případně písemné testy, se uskuteční dne 29. dubna 2013
dle časového harmonogramu, který bude zaslán uchazečům v pozvánce.
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Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové
řízení.

Kontakt pro uchazeče: Ing. Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku, telefon: 556414347, e-mail: lev@mesto-studenka.cz.

Vyhlášení výběrového řízení včetně ttskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení
(přihláška, osobní dotazník pro účely výběrového řízení), jsou zveřejněny na webových
stránkách města na adrese:
http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista.

Studénka 27.03.2013

iiří Maskala, M~
ník Městského úřadu Studénka
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