
 9/2006 INFORMAČNÍ SERVIS strana 7

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

rozpočtář
 na odboru komunálních služeb Městského úřadu v Prostějově

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, tzn. že úředníkem 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:
➢ střední vzdělání ekonomického směru s maturitní zkouškou,
➢ vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomiku a řízení výhodou
➢ morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě 
➢ jazykové znalosti  (AJ, NJ) výhodou
➢ znalost práce na PC (Word, Excel, internet) výhodou
➢ ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost

Přihláška  musí obsahovat tyto náležitosti:
4  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:
4  strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednos-

tech 
4  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-

nost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
4 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

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

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: ”VŘ – ROZPOČTÁŘ OKS“ do 24. 5. 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 ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru komunálních služeb, telefon 582 329 555.
Předpokládaný nástup v červenci 2006, případně po dohodě s vybraným uchazečem.

M Ě S T O   P R O S T Ě J O V
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MUBEA-HZP s. r. o.
Mubea IT Spring Wire s. r. o. 

německé firmy se sídlem v Prostějově
zabývající se výrobou pro automobilový průmysl 

vypisují výběrová řízení na pracovní pozice 

Zámečník 

Požadavky: - úplné střední odborné vzdělání
  - aktivní přístup k řešení problémů
  - základní znalosti v SPS – řídící technice 
  - znalosti hydrauliky a pneumatiky
  - schopnost analyzovat a odstraňovat chyby 
  - znalosti se zacházením s měřícími přípravky
  - praxe v oboru 3 roky
  - aktivní přístup k řešení problémů 

Elektromechanik pro stroje a zařízení 
Požadavky: - úplné střední odborné vzdělání 
  - praxe v oboru 
  - platné osvědčení (vyhláška č. 50 Sb. § 6)
  - aktivní přístup k řešení problémů
  - znalost práce na PC

Dělník strojírenské výroby 
Požadavky:  - vyučen v technickém oboru 
  - praxe při obsluze a údržbě strojních zařízení 
  - základní znalosti v SPS – řídící technice 
  - znalost hydrauliky a pneumatiky 
  - základní znalosti CNC programování 
  - schopnost analyzovat a odstraňovat chyby  
  - znalosti se zacházením s měřícími přípravky 

Asistent/referent personálního oddělení 
Požadavky:  - minimálně SŠ vzdělání v oboru nebo ekonomického zaměření 
  - zkušenosti s pracovně-právní tematikou, bezpečností a hygienou práce  
  - schopnost přizpůsobovat se změnám 
  - nutná znalost německého jazyka 

Metrolog vč. 3D měření 
Požadavky: - minimálně SŠ vzdělání technického zaměření 
  -  zkušenosti v oblasti metrologie a měření na 3D souřadnicovém 

zařízení 
  - samostatnost 
  - znalost německého jazyka výhodou 

Nabízíme: - stabilní práci v nově budované zahraniční společnosti 
  - kvalifikační růst a odborná školení 
  - motivační hodnocení 

Své žádosti a životopisy zasílejte na: MUBEA – HZP s. r. o., 
Dolní 100, 797 11 Prostějov, e-mail: katerina.zamykalova@mubea.com.

Bližší informace na telefonním čísle 582 778 462, Mgr. Kateřina Zamykalová, 
personální oddělení, www.mubea-hzp.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79,
tel.: 582 302 411, 603 526 919, fax: 582 302 446, e-mail: zssvo@pvskoly.cz

        
SPORTOVNÍ TŘÍDY ATLETIKY 

Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku v Základní škole Sídliště svobody, která má výborné studijní 
a sportovní výsledky. Škola je zařazena do projektu MŠMT a Českého atletického svazu - Intenzifikace činnosti sportovních tříd 
se zaměřením na atletiku. Sportovní třídy jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají 
úzkou návaznost na Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.  

Ve školním roce 2006/2007 otevíráme  sportovně atletickou třídu v 6. ročníku.

Výběrové řízení dětí z 5. tříd 
bude probíhat ve školách. Závěrečný výběr se uskuteční 25. 5.  od 14.30 hod. na školním stadionu ZŠ Sídliště svobody Prostějov.

K výběru zveme rovněž zájemce o atletiku z 6. tříd, kteří mají možnost nastoupit do 7. ročníku sportovní třídy.

Našim žákům nabízíme : 
- rozšířenou výuku tělesné výchovy (5 hodin týdně)
- atletické tréninky vedené kvalifikovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov
- dvakrát ročně sportovní soustředění
- dvě tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty
- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu
- možnost pokračování ve studiu na sportovních gymnáziích
- zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově

Bližší informace: 
ZŠ Sídliště svobody:    tel. 582 302 411, zssvo@pvskoly.cz, www.svobody.webolomoucko.cz 
Vedoucí trenér Mgr. Dalibor Ovečka:  tel. 604 821 175, e-mail: D.Ovecka@seznam.cz
AC Prostějov:     tel. 582 330 357, e-mail: atletika.pv@volny.cz

Kontaktujte nás,  rádi rozvineme talent vašich dětí.

Nezahálí u vás doma druhý Železný, Šebrle, Dvořák či Formanová? 

Až do konce letošního roku mohou lidé 
z místní části Vrahovice žádat o bezúročné 
desetitisícové půjčky na zaplacení přípojek 
ke splaškové kanalizaci. Město jimi chce 
podpořit napojení domů v této části Prostě-
jova na nově budovanou kanalizaci. 

Na zhruba šedesát milionů přijde město Pro-
stějov splašková a dešťová kanalizace a část 
komunikací ve Vrahovicích a v Čechůvkách. 
Osmi miliony na ni městu přispěl stát formou 
dotace od Státního fondu životního prostředí. 
„Výstavba kanalizace byla zahájena před dvě-
ma roky a dokončena by měla být letos,“ uvedl 
vedoucí odboru výstavby ing. Antonín Zajíček. 

Prostějovská radnice má zájem na tom, aby 
se na kanalizaci napojilo co nejvíce z přibliž-
ně sto padesáti domácností v této části města. 
„Její obyvatelé mohou na vybudování přípojky 
získat od města až deset tisíc korun. Bezúroč-
nou půjčku budou moci splácet maximálně 
po dobu dvou let,“ upřesnil vedoucí finanční-
ho odboru Bc. Radim Carda s tím, že žádosti 
přijímá finanční odbor MěÚ. „Jeho pracovníci 
zájemcům poskytnou další potřebné informace 
a poradí jim při vyplňování formulářů,“ dodal. 

Na bezúročné půjčky na přípojky k nové 
kanalizaci ve Vrahovicích a v Čechůvkách 
vyčlenilo město v rozpočtu na letošní rok mili-
on sedm set tisíc korun.   Y. Kadlecová 

K získání stavebního povolení je třeba:
1. Vyplněná žádost (žádost získá občan na 

stavebním úřadě nebo ji stáhne z webových 
stránek města Prostějova).

2. Správní poplatek (přípojka pro rodinný  
a bytový dům – 300 Kč, přípojka pro nebytový 
objekt – 1 000 Kč).

3. Doklad, kterým se prokáže vlastnické 
nebo jiné právo (např. výpis z katastru nemovi-
tostí, kupní smlouva atd.).

4. Dvakrát projektová dokumentace zpraco-
vaná oprávněnou nebo autorizovanou osobou.

5. Souhlas majitele pozemku, na němž se 
bude nacházet kanalizační přípojka (odbor sprá-
vy majetku města Městského úřadu v Prostějo-
vě, Správa silnic Olomouckého kraje, středisko 
jih Prostějov nebo jiná právnická či fyzická 
osoba).

6. Vyjádření správců inženýrských sítí, které 
mohou být dotčeny stavbou, tzn:

- E.ON Česká republika, a. s., Prostějov
- Jihomoravská plynárenská, a. s., Kroměříž
- Vodovody a kanalizace, a. s., Prostějov
- Český Telecom, a. s., Olomouc.
7. Vyjádření správce komunikace (chod-

ník, místní komunikace) nebo dotčené 

zeleně, tzn. .A.S.A. TS, s. r. o., Prostějov.
8. V případě zásahu do krajské silnice nebo 

místní komunikace stanovisko odboru dopravy 
Městského úřadu v Prostějově.

Potřebné dokumenty si může obstarat žada-
tel sám nebo na základě PLNÉ MOCI pověřit 
jinou osobu – např. specializovanou firmu nebo 
projektanta, který projektuje přípojky pro jednu 
či více domácností.

K získání bezúročné půjčky na vybudová-
ní kanalizace je třeba dodat:

1. stavební povolení s razítkem nabytí právní 
moci

2. projektovou dokumentaci
3. potvrzení o výši průměrného čistého 

měsíčního příjmu žadatele o půjčku (za posled-
ní měsíc).

Požadovaná výše bezúročné  půjčky činí 
maximálně 10 000 Kč a je splatná maximál-
ně do 2 let.

Žádosti je možno zasílat na Finanční odbor 
Městského úřadu v Prostějově.

Veškeré další dotazy vám zodpoví a při vyři-
zování žádosti budou nápomocni pracovníci 
Městského úřadu Prostějov (zejména finanční-
ho odboru a stavebního úřadu).

Město nabízí půjčky na výstavbu přípojek  
k nové kanalizaci ve Vrahovicích 

INFORMACE O STAVEBNÍM POVOLENÍ A BEZÚROČNÝCH PŮJČKÁCH  
NA KANALIZACI PRO OBČANY VRAHOVIC – ČECHŮVEK 


