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INZERCE

MĚSTO CHOMUTOV

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Chomutov
tajemník MěÚ vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí odboru informatiky
s místem výkonu práce na MěÚ v Chomutově, Zborovská 4602, Chomutov.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně 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 a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností
stanovené zvláštními právními předpisy,
• splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.
Další požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání,
• min. 5 let praxe v informatice,
• samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní
techniky, znalost operačních systémů Windows, Unix, MicroStation,
• dobré znalosti a orientace v oborech IT,
• znalost administrace databází,
• znalost anglického jazyka,
• řídící a organizační schopnosti, samostatnost v rozhodování, flexibilita,
• zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení.
Výhodou:
• Řidičský průkaz skupiny B,
• praxe ve veřejné správě.
Písemná přihláška musí obsahovat:
• 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 zájemce.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
• Profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a
dovednosti,
• předložit návrh koncepce odboru informatiky,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3měsíce,
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
• čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Platové zařazení: 11. pl. třída podle nař. vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Předpokládaný nástup: dle dohody.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat - výběrové řízení - vedoucí OI“ zašlete do 2. února 2004 na adresu Městský úřad Chomutov,
kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Městského úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

CHN středa 21. 1. 2004

Prodej
• Pianino Petrof Panc deska,
deska velmi zachovalé. Nabídněte na tel: 737/719 437.
• Prodám garážová vrata
vrata, kovová,
dvoukřídlá, v - 198 cm; š - 268 cm; včetně vnějšího rámu. Cena: 6 500 Kč. Dohoda
možná. Tel: 474/620 084.
• Prodám horkovzdušnou troubu,
troubu
nová se zárukou. Původní cena 5 000
Kč. Nyní 3 500 Kč. Tel: 474/659 353 nebo
728/887 935.
patro. Zahrad• Prodám 2+1 druž., 5. patro
ní u Plusu a Normy. Pěkný výhled. Cena:
190 000 Kč. Tel: 474/626 404.
• Prodám velice levně plynový sporák MORA 218, funkční. Dohoda jistá. Tel:
776/314 073.
• Prodám 2 péřové prošívané deky
deky,
nepoužité. Cena: 700 Kč. Volat od 18 do
20 hod. Tel: 603/975 973.
• Prodám družstevní byt 1+1 v CV,
Holešovická ul. Volat od 18 do 20 hod.
Tel: 603/975 973.
• Myslivci - pro novou pažbu na kulovnici - brokovnici prodám dva kusy
vyzrálého buku, rozměr 120 x 16 x 5
cm. Cena 500 Kč. Tel: 474/626 487.
• Prodám černý kožich
kožich, v. 50 - 52,
řeznický vál, hrnec 50 l, pracovní boty v.
42, staré housle. Tel: 474/680 077.
• Prodám smaltovaný hrnec s poklicí
- objem 35 l, 1 x použitý. Cena dohodou.
Tel: 776/046 938.
• Prodám mrazák zn. Calex, 4 šuplíkový, v dobrém stavu. Cena 3 000 Kč. Tel:
607/541 946.
• Prodám levně zánovní přezkáče v.
8 1/2 LOWA, 8 WEGA SOLID a na běžky 8
1/2 BOTAS. Nebo vyměním za sběratelský
materiál. Tel: 474/627 247.
• Prodám velké pokojové rostliny,
rostliny
pěkné, dále bezpečné dřevěné sáňky, el.
sekačku trávy, záběr 47 cm, startér Škoda.
Vše levně. Tel: 604/412 749.
• Prodám pánskou koženkovou bundu BMW, černožlutočerná, velikost M. 3
pásm. repro, 4 - 8 ?, výkon: normal 100
W, musik 150 W. Tel: 777/871 176.
• Prodám levně dámské a dívčí oděvy. Tel: 604/828 403.
vy
• Prodám zahradu 4 ary v Chomutově
u masokombinátu. Zděná podsklepená
chata, 3 okrasné stromy, 4 ovocné stromy.
Tel: 605/422 199.
• Prodám chladničku + mrazničku
Calex kombi, 3 šuplíky, zachovalá, 2
motory. Cena: 2 000 Kč. Sleva možná. Tel:
603/700 108.
• Prodám družstevní byt 2+1 s balkonem ul. Holešovická v Chomutově. Tel:
604/244 311.
• Prodám byt v osobním vlastnictví cihlová zást., možnost přikoupení garáže.
Jirkov Osada J. Fučíka. Tel: 605/590 664.
• Prodám z pozůstalosti šicí stroj
SINGER a šicí stroj MUNDLOS - ORIGINAL.
Cena: 500 Kč za jeden. Dále památníky
z roku 1920 a pohádkové knížky. Tel:
474/392 065.
• Prodám zatahovací koženou stěnu
na míru. Velikost 3,50 x 2,60 m. Vhodná
do panelového bytu. Levně. Tel: 605/702
779.
• Prodám byt 3+1 s balkonem v os.
vlastnictví. Bez výtahu, 1. patro. Horní
Ves. Tel:474/625 548.
• Prodám rybářské vybavení na plavanou, přívlač, mušku, neop. kalhoty. Tel:
607/656 734.
• Prodám zimní boty - červené sněhule, č. 5. Jako nové, téměř nenošené. Jsou
mi velké. Cena: 400 Kč. Tel: 474/625 796.
• Prodám dětské lyžáky,
lyžáky v. 22 - 23 a
druhé na věk 3 - 4 roky. Tel: 605/149 896
nebo 474/656 463.
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Konkursní komise jmenovaná Radou Města Chomutova dne 5. 1. 2004
oznamuje v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním
řízení na vybrané funkce v oblasti školství požadavky stanovené Radou
města Chomutova pro konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové
organizace Zvláštní školy Chomutov, 17. listopadu 4728.
Požadavky:
• vzdělání a pedagogická praxe dle vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a
o předpokladech kvalifikace výchovných poradců,
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti,
• dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený
posledním zaměstnavatelem,
• profesní životopis,
• originál, popřípadě ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 6
měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona číslo 451/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,
• koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu,
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší
2 měsíců).
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 4. 2004
Přihlášky s doklady zasílejte do 30. ledna 2004 na adresu:
Městský úřad Chomutov, odbor školství a kultury,
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.
Obálku označte: Konkurz ZvŠ - neotvírat.

gramodesky Semafor,
• Prodám LP gramodesky:
Olmerová, Hegerová, Toronto, Porta, Bluesberry, Roháči, Nedbal, Basková, Puškin.
Cena za kus: 30 Kč. Tel: 607/890 539.
• Prodám ND na Š 120:
120 nové ložisko
rychloměru za 200 Kč, 12 V autoventilátor
za 200 Kč, úplný čistič vzduchu za 150 Kč
aj. Tel: 607/890 539.
• Prodám prošívané deky
deky, 2 kusy.
Levně. Tel: 474/684 701.
• Prodám péřové polštáře
polštáře, 2 kusy.
Levně. Tel: 474/684 701.
• Prodám ždímačku na 5 kg prádla,
plechový kanystr na benzin 5 l, kamenný
sádelňák na 10 l, zavařovací sklenice na
1 l se závitem. Levně. Tel: 474/659 490.
• Prodám pletací vlnu různých barev.
Levně. Automatickou pračku se sušičkou.
Cena: 3 000 Kč. Tel: 777/887 649.
• Prodám pultový zánovní mrazák
zn. Gorenje, 124 l. Levně. Tel: 603/352
285.
• Prodám 2 nové péřové prošívané
deky. Cena za kus: 500 Kč. Šicí stroj SINGER. Cena: 150 Kč. Tel: 721/428 870.
• Prodám druž. byt 2+1 s balkonem,
balkonem
sklep, 5. patro, sídl. Březenecká. Cena:
230 000 Kč. Tel: 474/688 836.
• Prodám křišťálový lustr kulatý.
Cena: 1 800 Kč. Žaluzie hnědé (panel.
okno). Cena: 500 Kč. Nové voj. kanady,
nenošené. Cena: 400 Kč. Koberec pěkný,
20 m2. Cena: 1 300 Kč. Proš. deka. Cena:
500 Kč. Tel: 605/806 665.

Koupě
• Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví, oblast Chomutova, rychlé jednání,
platba v hotovosti, CV. Tel: 721/337 471.
• Koupím byt v osobním vlastnictví
1+2 s balkonem v CV v okolí Luny nebo
Plusu. Tel: 603/985 607.
• Koupím počítač na internet s modem. kartou. Volat večer. Tel: 732/265
110.
• Koupím větší byt (3+1, 4+1) v cihlovém
domě v CV. Popř. v panel. domě, ale ne na
Březenecké, Zahradní, Kamenné a Písečné.
Platba v hotovosti. Tel: 608/700 576.
• Koupím mob. telefon Ericson A1018
a malá bateriová radia. Tel: 474/627 247.
• Koupím nerez. dřez s odkapávací
plochou. Nabídněte. Tel: 474/688 836.

Pronájem
• V bytě 2+1 pronajmu 1+1
1+1, nájem
3 000 + 300 Kč energie, nájem 1x napřed,
částečně zařízeno, Březenecká, CV. Tel:
732/113 924.
• Hledám byt či místnost k bydlení
pro jednu pracující osobu zhruba na 4

měsíce. Velmi spěchá. Nabídněte cokoliv.
Tel: 721/624 668.
• Hledám dlouhodobý pronájem bytu
1+3, 1+4 s parkováním v soukromí. Ihned
k nastěhování. Mimo panelové domy.
Cenu respektuji. Tel: 603/513 933.
• Hledám dlouhodobý pronájem bytu
1+2, bez akontace. Mladý pár se třemi dětmi. Jsme zoufalí, pomozte prosím. Děkuji.
Tel: 737/121 611.
• Hledám pronájem bytu 0+1 i 1+1 v
Jirkově nebo v Chomutově do 45 000 Kč.
Nejlépe částečně zařízený. Tel: 607/547
259 nebo 606/204 672.
• Pronajmu byt 1+1 v blízkosti centra,
možno i částečně zařízen. Jen vážnému
zájemci. Tel. 474/627 905.
• Pronajmu byt 1+1 v osobním vlastnictví v Holešické ulici, částečně zařízený,
vratná záloha 6 000 Kč, nájem + služby
4 500 Kč. Tel. 608/807 168.

Ostatní
• 25. 12. byl nalezen svazek klíčů
u potoka na Dehtochemě. Majitel si je
může vyzvednout na Městském úřadě
u zimního stadionu.
• Prosím vraťte důchodkyni doklady
i se zdravotní dokumentací, které jsem
ztratila v lesoparku 9. 11. Jsem nemocná,
potřebuji to moc.
• Spolehlivý muž 56/171 hledá spolehlivou ženu pro spokojený život. Zn.: Kdo
by chtěl být klamán? Tel: 737/848 900.
závazků s bytem,
• Muž 25/180 bez závazků,
hledá partnerku pro pěkné i horší chvíle,
které život přináší. Dítě není překážkou.
Tel:721/477 974.
• Vyměním st. byt 1+2 v centru CV
za 1+1 s balkonem nebo 1+2 malý v
ulici Březenecká nebo Stavbařská. Tel:
604/523 134.
• Daruji hodným lidem béžovou
perskou kočičku. Rodinné důvody. Tel:
602/744 644.
• Vyměním státní byt 3+1 v Chomutově, Legionářská ul., za byt 2+1 nebo 1+1.
Tel: 736/711 226.
• Nabízím ke krytí srnčího pinče bez
papírů. Pěkně rostlý, stáří 2 roky, barva
zlatohnědá. Tel: 728/828 453.
• Hledám brigádu – štuky, malování
a různé zednické práce dle dohody. Chomutov – Jirkov. Tel. 737/733 101.

Omlouváme se všem, jejichž
inzeráty se kvůli nedostatku
místa do tohoto čísla nevešly,
zveřejníme je příště.

