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M Ě S T O   P R O S T Ě J O V

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu 

s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních
samosprávných celků

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení informační služby
na odboru kancelář starosty

Městského úřadu v Prostějově
pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou

Výběrová řízení

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním  předpokladů dle § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků, tzn. že úřední-
kem se dle tohoto  zákona může stát:
✔ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř.  fyzická osoba, která je

cizím státním občanem a má v České  republice trvalý pobyt 
✔ dosáhla věku 18 let
✔ je způsobilá k právním úkonům
✔ je bezúhonná
✔ ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
✔ vzdělání SŠ s maturitou, vyšší odborné výhodou, zaměření na  cestovní ruch nebo 

veřejnou správu výhodou
✔ aktivní znalost anglického jazyka
✔ znalost dalších jazyků výhodou
✔ základní znalosti zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
✔ znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
✔ morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
✔ spolehlivost, flexibilita 
✔ zájem o historii města, kulturu a cestovní ruch
✔ řidičský průkaz skupiny B výhodou

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
✔ jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo  narození, státní příslušnost, místo

trvalého pobytu,  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení  k pobytu,
jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
✔ strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech 
✔ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  u cizích státních příslušníků

též obdobný doklad  osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud  
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením

✔ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení:
platové zařazení v platové třídě 9, dle stávajících  platových předpisů

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „VŘ - VOIS“ do 9.  3. 2006 na adresu: 
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální, nám. T.  G.Masaryka 12-14, 
796 01 Prostějov nebo podat osobně v uzavřené  obálce přímo na podatelně městského
úřadu na uvedené adrese. 
Bližší informace o pracovním místě podá RNDr. Jaroslava  Tatarkovičová, vedoucí od-
boru kancelář starosty - telefon: 582  329 127.

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2006, případně jiný termín po  domluvě s vybraným ucha-
zečem.

M Ě S T O   P R O S T Ě J O V

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje  v souladu
s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,  o  úřednících územních samosprávných celků

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referenta evidence poplatků na odd. poplatků a plateb

na finančním odboru
Městského úřadu v Prostějově

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním  předpokladů dle § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků, tzn. že úřední-
kem se dle tohoto  zákona může stát:

✔ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř.  fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v České  republice trvalý pobyt 

✔ dosáhla věku 18 let
✔ je způsobilá k právním úkonům
✔ je bezúhonná
✔ ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
✔ vzdělání SŠ s maturitou, ekonomického směru nebo se zaměřením  na veřejnou správu
✔ morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
✔ schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita
✔ schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní  vystupování
✔ schopnost vysokého pracovního nasazení
✔ znalost problematiky místních poplatků výhodou
✔ znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
✔ jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo  narození, státní příslušnost, místo tr-

valého pobytu,  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení  k pobytu, jde-
li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
✔ strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech 
✔ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  u cizích státních příslušníků

též obdobný doklad  osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud  ta-
kový doklad domovský stát nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením

✔ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení:
platové zařazení v platové třídě 8, dle stávajících  platových předpisů

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „VŘ - poplatky“ do  9. 3. 2006 na adresu: 
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální, nám. T.  G. Masaryka 12-14, 796 01
Prostějov nebo podat osobně v uzavřené obálce přímo na podatelně městského úřadu na
uvedené  adrese. 
Bližší informace o pracovním místě podá Bc. Radim Carda,  vedoucí finančního odboru
MěÚ v Prostějově - telefon 582 329  104.

Předpokládaný nástup od 1. 6. 2006, případně jiný termín po  domluvě s vybraným ucha-
zečem.

Sekce Bezpečnost, zdraví na interne-
tových stránkách města  Prostějova je
už pár dnů bohatší o informace o jedno-
tkách sboru  dobrovolných hasičů měs-
ta Prostějova. Hasiči sami projevili  zá-
jem, aby informace o jejich činnosti by-
ly přístupné všem  návštěvníkům
městského webu. 

Ti se dozví, kolik jednotek dobrovol-
ných hasičů na území  Prostějova fun-
guje, ale také například to, jaké tech-
nické  vybavení, výstroj a výzbroj mají
k dispozici, či u kterých akcí v letech
2004 a 2005 zasahovali. Návštěvník
městských internetových  stránek může
nahlédnout i do fotogalerie dobrovol-
ných hasičů.  Při jejím prohlížení si mů-
žete připomenout například boj hasičů
s velkou vodou, která v březnu loňské-
ho roku zaplavila městské  části Držo-
vice, Vrahovice a Čechovice. 

V neposlední řadě jsou zde také ob-
rázky některých  hasičských zbrojnic
a v případě Vrahovic je galerie oboha-
cena i o snímky z vnitřních prostor ha-
sičské zbrojnice. (jg)

2. 3. TURNAJ VE FOTBALE Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

5. - 11. 3. OZDRAVNÝ ZIMNÍ TÁBOR HABOVKA - SR
- ZÁPADNÍ TATRY ROHÁČE  
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková,
tel.:  582 332 296, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

6. 3. VOLEJBAL ZŠ - dívky  Sportcentrum - DDM 
Informace: Tomáš Gross, 
tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

9. 3. VOLEJBAL ZŠ - hoši  Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, 
tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz

12. 3. SK K2 JARNÍ tělocvična RG  
VOLEJBALOVÝ TURNAJ a ZŠ města Prostějova
Informace: Jan Zatloukal, 
tel.: 582 332 296,  
e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz 

13. 3. FOTBAL ZŠ  Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, 
tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

14. 3. ATLETIKA ZŠ  Sportcentrum - DDM
Informace: Mgr. Dalibor Ovečka, Tomáš Gross,  
tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

15. 3. VOLEJBAL ZŠ - dívky  Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

18. 3. AHOJ JARO!  Sportcentrum - DDM
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, tel.: 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

20. 3. PEPÍKOVSKÝ TURNAJ Sportcentrum - DDM
VE STOLNÍM TENISE  
- pro ÚSP a DD Víceměřice
Informace: Tomáš Gross, Jan Zatloukal,  
tel.: 582 332 296, 
e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz 

20. 3. HALOVÁ KOPANÁ - finále ZŠ  Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

23. 3. BASKETBAL ZŠ - dívky  Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

24. 3. KULIČKIÁDA  Hloučela
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, 
tel.: 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

25. 3. JEDNODENNÍ Pustevny -  Beskydy 
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, 
tel.: 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

25. 3. COUNTRY BÁL  Sportcentrum - DDM
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, 
tel.:  582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz 

27. 3. BASKETBAL ZŠ - hoši  Sportcentrum - DDM
Informace: Tomáš Gross, tel.: 582 332 296, 
e-mail: tgross@sportcentrumddm.cz 

Ostatní akce pořádané ve Sportcentru - DDM

1. 3. BK PROSTĚJOV - BK SYNTHESIA PARDUBICE
4. 3. BK PROSTĚJOV - MLÉKÁRNA KUNÍN
5. 3. HÁNÁCKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA (I. liga)
11. 3. BK PROSTĚJOV - A PLUS ŽS BRNO BC
15. 3. BK PROSTĚJOV - ČEZ BASKETBALL NYMBURK
25. 3. FOTBALOVÝ TURNAJ (OKRESNÍ FORBALOVÝ SVAZ)
26. 3. HANÁCKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA (II. LIGA)
29. 3. BK PROSTĚJOV - BK SČE DĚČÍN

Odloučené pracoviště Vápenice 9
tel.: 582 344 125, fax: 582 342 397

3. 3. Vyhlášení soutěže Korela klub, Vápenice 9
+ vernisáž  výstavy „PANÍ ZIMA“ 
(od 16.30 hod.) 
Informace: Bc. Martina Koudelková, tel.:  582 344 125

4. 3. ZÁVODY RC AUT  ZŠ Melantrichova
Informace: Mgr. Marta Kmoníčková,  tel.: 582 344 125

10. 3. Malování do soutěže Korela klub, Vápenice 9
„SVĚT JE  KRÁSNÝ“ 
(15 - 17 hod.) 
Informace: Bc. Martina Koudelková,  tel.: 582 344 12

11. 3. STŘELECKÁ odloučené pracoviště, Vápenice 9
SOUTĚŽ  - pro děti i dospělé
(9 -12 hod.) 
Informace: ing. Ondrej  Jestrebský, tel.: 582 344 125

11. 3. VELIKONOČNÍ odloučené pracoviště, Vápenice 9
KERAMIKA + drátkování  
- děti 20 Kč/hod., dospělí 40  Kč/hod.
Informace: Bc. Martina  Koudelková, tel.: 582 344 125

17. 3. Malování do soutěže Korela klub, Vápenice 9
„KNIHA A JÁ“  
(15 -17 hod.) 
Informace: Bc. Martina Koudelková,  tel.: 582 344 125

18. 3. VELIKONOČNÍ odloučené pracoviště, Vápenice 9
KERAMIKA + ubrousková technika  
(9 -12 hod.) 
- děti 20 Kč/hod., dospělí 40 Kč/hod.
Informace: Bc. Martina Koudelková,  tel.: 582 344 125

18. 3. ZIMNÍ LIGA OB  Radslavice u Přerova
Informace: Petr Hynek, tel.: 582 344 125 

24. 3. Malování do soutěže Korela klub, Vápenice 9
„LIDICE 2006“  
(15 -17 hod.) 
Informace: Bc. Martina Koudelková,  tel.: 582 344 125

25. 3. VELIKONOČNÍ odloučené pracoviště, Vápenice 9
KERAMIKA + voskové  kraslice 
(9 -12 hod.) 
- děti 20 Kč/hod., dospělí 40 Kč/hod .
Informace: Bc. Martina  Koudelková, tel.: 582 344 125

31. 3. Malování do soutěže Korela klub, Vápenice 9
„JARO JE  TADY“ 
(15 -17 hod.) informace: Bc. Martina Koudelková, 
tel.: 582 344 125

Ostatní akce pořádané odloučeným pracovištěm 
Sportcentra - DDM, 

e-mail: ddmvap@pvskoly.cz, tel.: 582 344 125

1. 3. - 30. 4. Výtvarná soutěž odloučené pracoviště, Vápenice 9
„JARO JE TADY“- pro  jednotlivce, 
MŠ, ZŠ a jiné organizace 
- práce zasílejte do 30. 4. 2006

každé pondělí Keramika pro radost od 18 do 19.30  hodin 
- poplatek děti 20 Kč/hod., dospělí  40 Kč/hod.
Internet pro veřejnost od 18  do 21 hodin
- poplatek 20 Kč/hod.

každé úterý Keramika pro radost od 17.30 do 19.00  hodin
- poplatek děti 20 Kč/hod., dospělí  40 Kč/hod.

každá středa Malování pro rodiče  od 10 do 11hodin
s dětmi od 2 do 5 let
- poplatek 20 Kč/dítě
Keramika pro radost od 15  do 18 hodin
- poplatek děti 20 Kč/hod., dospělí  40 Kč/hod.
Internet pro veřejnost od 18  do 21 hodin 
- poplatek 20 Kč/hod.

každý čtvrtek Kašírování od 16  do 18 hodin
- s sebou noviny,  kancelářský papír 

každý pátek Keramika pro radost od 15 do 16.30  hodin
- poplatek děti 20 Kč/hod.,  dospělí 40Kč/hod.
Internet pro veřejnost od 18  do 21 hodin 
- poplatek 20 Kč/hod.

Chcete nahlédnout pod pokličku dobrovolným hasičům?
Poodkryje vám ji sekce Bezpečnost, zdraví na webových stránkách  města

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže, Olympijská 4


