
 

M Ě S T O  B O H U M Í N  
 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

Tajemnice Městského úřadu Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
REFERENT/KA ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
 
Druh práce: agenda poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním a církevním subjektům 
(včetně zpracovávání pravidel a vyhlašování Programů města a přípravy rozpočtu), evidence a zpracování 
došlých žádostí o dotaci (kontrola náležitostí, věcné a formální správnosti), uzavírání smluv s žadateli, 
kterým byla dotace schválena, sledování správnosti a účelovosti využití poskytnutých finančních prostředků, 
kontrola a zajišťování provozu veřejných městských hřišť, agenda pomníků a památníků včetně  provádění 
inventur na svěřeném úseku    

Zařazení: 9. platová třída podle vzdělání a praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 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: správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín. 
 
Požadavky: 
- vzdělání: minimálně ÚSO, výhodou ekonomické zaměření 
- znalost sportovního a kulturního dění výhodou (úzká spolupráce se zájmovými spolky města) 
- organizační a komunikativní dovednosti, schopnost samostatné i týmové práce  
- uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B  
- znalost finančního hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a orientace v dalších právních předpisech (např. zákon 128/2000 Sb., o obcích) 
 
Požadované doklady: 

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech či dovednostech  
- orientační návrh Koncepce rozvoje sportu v Bohumíně – formát A4 
- vyplněný osobní dotazník pro účely výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce Radnice, odkaz Kontakt s občany, Formuláře, odbor organizační)   
- čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě 

přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským 
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením   

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- telefonní  a e-mail kontakt 
 
Nabízíme: 
- dovolenou 5 týdnů 
- pružnou pracovní dobu 
- stravenky, příspěvky na sport a kulturu 
- zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele 
 
Lhůta pro podání přihlášek  do 16. května 2018 do 12.00 hod. 
 
Místo a způsob podání přihlášky:  osobně na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A, č. dv. 119, 
nebo poštou na adresu Městský úřad v Bohumíně, personální úsek, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín.    
 
Bližší informace poskytne Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Bohumín, 
skokanova.pavla@mubo.cz, tel. 596 092 246. 
Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení  

V Bohumíně dne 17.4.2018                  


