
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ODBORU

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, případně zašlete poštou na adresu:
Město Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané, nejpozději do 5.3.2021 do 12:00 hodin.
Na obálce vyznačte: „Neotvírat — vedoucí EO Městského úřadu Ivanovice na Hané."
Bližší informace o pracovním místě u tajemníka MěÚ Ing. Jana Kováře na tel. 517 325 663. Předpokládaný nástup do
zaměstnání po dohodě s vybraným uchazečem, nejraději květen 2021.

Auto – moto

Byty – nemovitosti

Pronájmy

Koupě

Seznámení

Zvířectvo

Různé

Prodej
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Knihovna Karla Dvořáčka otevírá od úterý 16. 2. do pátku
26. 2. „výdejní okno“ předem objednaných knih, audioknih,
časopisů.

Výdejní doba je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9–16 h, středa
9–17 h. Vybírat můžete z našeho on-line katalogu.

Knihy objednávejte na e-mailu: oralkova@kkdvyskov.cz (kdy-
koli) nebo na telefonních číslech 517 324 544, 41, 51 (pondělí až
pátek v 9–16 hodin).

Knihy objednané do 12 hodin budou připraveny k vyzvednutí
týž den od 13 hodin. Knihy objednané po 12. hodině budou
připraveny k vyzvednutí následující pracovní den.

Vypůjčené knihy můžete vracet do biblioboxu nebo v zádveří
knihovny. Vstup do zádveří knihovny pouze v roušce a max.
2 osoby najednou.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací 

– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25. 2. 2021 v době 7.00–14.00 hod.
Vyškov – část ul. Křečkovská

Děkujeme vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy 

– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací 
– bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 4. 3. 2021 v době 8.00–15.00 hod.
Vyškov, část ul. Dědická, U Splavu, Mánesova, U Mlýna,
Juranova,
V Hliníku, část ul. Pazderna

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s. r. o.

Karel Krásenský (1938), Vyškov † 30. 1.

Jaroslav Švéda (1957), Vyškov † 30. 1.

Eva Trčková (1943), Habrovany † 1. 2.

Miroslav Vít (1954), Vyškov † 1. 2. 

Jan Slunský (1938), Dědice † 1. 2.

Anna Blechová (1951), Bučovice † 1. 2. 

Jaroslav Němeček (1950), Vyškov † 1. 2.

Marie Adamcová (1930), Nemojany † 2. 2.

Bohumil Schovánek (1944), Komořany † 4. 2.

Františka Lozová (1921), Moravské Prusy † 5. 2.

Ing. Milan Vymětalík (1945), Vyškov † 5. 2.

Božena Klvačová (1935), Vyškov † 5. 2.

Ing. Milan Kupčík 1939), Slavkov u Brna † 6. 2.

Vladimír Trpík (1951), Ivanovice na Hané † 7. 2.

Marie Minaříková (1929), Dražovice † 7. 2.

Marie Pavesková (1945), Uhřice † 7. 2.

Jan Hýzl (1955), Rousínov † 7. 2.

František Chuda (1955), Chválkovice na Hané † 7. 2.

Drahomíra Fialová (1930), Rousínov † 7. 2.

Josef Mlčoušek (1939), Nové Hvězdlice † 7. 2.

Zdeňka Jurujová (1944), Nové Hvězdlice † 7. 2.

Vlasta Šmedková (1942), Vícemilice † 8. 2.

Miroslav Pelc (1940), Brankovice † 8. 2.

Růžena Patočková (1936), Račice † 8. 2.

Karel Müller (1939), Moravské Prusy † 8. 2.

Jana Horníčková (1946), Vyškov † 9. 2.

František Drnovský (1929), Vyškov † 9. 2.

Josef Matějičný (1956), Bučovice † 9. 2.

Vladimíra Mrázková (1954,) Bučovice † 10. 2.

Jiří Malena (1941), Bohaté Málkovice † 10. 2.

Vlastimil Šmak (1944), Snovídky, † 10. 2.

Milan Poč (1950), Vyškov † 10. 2.

Alois Burda (1929), Drnovice † 10. 2.

Alois Kočvara (1946), Habrovany † 12. 2.

Ludmila Maráková (1959), Vícemilice † 12. 2.

Miroslav Kudlička (1949), Nesovice † 14. 2.

Marie Veselá (1931), Vyškov † 15. 2.

Opustili nás

ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

* Koupím Citroën Berlingo, Ford
Fusion, 1,4 – 1,6, benzin, neha-
varované v solidním stavu. TZ
výhodou. Tel.: 702 309 970. 
* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933 .
* Prodám 4 letní pneumatiky
175/70R13 – v dobrém stavu za
1000 Kč a dvě plachty na přikry-
tí auta. Tel.: 777 083 700. 

* Hledám pronájem zahrádky
v lokalitě kolem nemocnice ve
Vyškově. Tel.: 607 940 537.

* Svobodná žena silnější postavy
hledá partnera s vl. zázemím
a bez závazku. Jen vážně. Tel.:
608 813 182.
* Devatenáctiletá slečna, stu-
dentka, čerstvě přistěhovaná do
Vyškova, hledá kamarádku při-
měřeného věku. Jen kamarádku
Na trávení volného času, až to
půjde tak třeba zajít do fitka,
bazénu, knihovny. E-mail: pro-
zivot000@email.cz

* Prodám dvě perličky – slepice.
1 bílá a 1 kropenatá, à 250 Kč.
Vyškov. Tel.: 728 437 710.

* Nechám za odvoz kvalitní
chlévský hnůj. Tel.: 736 273 290.
* Hledám šikovného zedníka,
který mi vydláždí parkovací
místo před domem. Tel.:
723 739 408.

* Koupím časopisy Stadion (roč-
ník 73 – 74), Voják, Gól, Zápis-
ník – 60. roky. Tel.: 731 365 399.
* Staré pivní láhve s litými nápi-
sy, reklamy, ohříváčky, starší piv-
ní tácky, sklenice, piv. literaturu,
dokumenty, fotografie a další
staré věci kolem piva koupím do
sbírky. Tel.: 734 282 081. 

* Koupím starý nábytek do
r.1970: cokoliv z ohýbaného dře-
va z chromových trubek – židle,
křesla, stoly apod. Lustry, lampy.
Porcelán – sošky, hrníčky. Kame-
ninové nádoby. Staré medaile,
vyznamenání a mince. Veškeré
věci z obou světových válek –
uniformy, helmy, bodáky, opasky,
odznaky, vzduchovky, šavle
a nože. Všechny typy náramko-
vých a kapesních hodinek.
Porcelán, keramiku, sklo - vázy,
hrníčky, sošky. Staré hračky –
auta, stavebnice, hry. Reklamní
plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých
dílen, mince a bankovky. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Hudeb-
ní nástroje a veškeré další věci
z pozůstalostí a půd. Přijedu.
Seriozní jednání. Platba hotově.
Tel.: 777 032 904.
* Koupím odznaky a medaile,
zápalkové nálepky a krabičky,
mince a bankovky, telefonní kar-
ty. Tel.: 607 702 994.
* Koupím hudební nástroje –
housle, viola, violoncello, kon-
trabas a staré pánské náramkové
hodinky. Vše i poškozené. Přije-
du. Tel.: 773 644 643.
* Koupím starou kovářskou
kovadlinu 80 – 100 kg. Tel.:
778 019 031.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím československé dukáty
aj. zlaté mince. Tel. 778 080 060.
* Koupím srovnávačku s prota-
hem, KDR nebo ROJEK .
Tel. 603 165 320.

* Prodám dvě lahve 33 l propan-
butan, 1 x lahev 50 l směs argo-
nová (82% - Arg, 18 %CO

2
). Dvě

lahve 20 l i s náplní (kyslík + ace-
tylen). Vše po tlakové zkoušce.
Cena dohodou. Tel.: 604 483 833.
* Prodám šicí stroj průmyslový
stolový zn.PFAFF na 220 V a sta-
vební míchačku domácí výroby
na 380 V.Tel.: 702 669 512. 
* Prodám brambory jakékoliv
množství cena 6 Kč za kilo. Slav-
kovsko, tel. : 731 222 523. 
* Prodám univerzální skládací
elektrokolo. Cena: 7000 Kč .
Mob.: 720 354 022.
* Prodám piano černé. Tel.
734 833 685.
* Prodám černou koženkovou
kabelku z CCC ve výborném sta-
vu, cena 250 Kč, dále prodám
1x použitou perličkovou koupel
na nohy zn.Sencor. Cena 250 Kč.
Tel.: 733 260 558.

Koupíme dům, 
byt či chalupu!

Máme hotovost. Rychlá platba!

Tel.: 730 809 444

Koupíme starší byt
i z pozůstalosti.

Na vystěhování nespěcháme.
Může být k celkové rekonstrukci. 

Tel.: 730 809 444

Koupím 1+1 nebo 2+kk, 2+1 ve
Vyškově, ne k rekonstrukci, hotovost.

Tel.: 603 452 504.

Koupím starší byt i z pozůstalosti,
nespěchám na vystěhování. 

Tel.: 731 205 786

Hledám dům se zahradou do 
6 000 000 Kč. Tel. 732 689 222

Koupím garáž ve Vyškově.
Tel.: 739 029 950

Prodám byt se samost. vchodem 
v RD Drysice. Cena 2 800 000 Kč. 

Tel.: 733 315 050, 608 252 501

Pronajmu slunný byt 1+1 s balkonem ve Vyškově.
Nájem včetně měs. záloh na energie je 9400 Kč. Mohu
poslat fota na e-mail. Tel.: 604 355 959 (od 15 hodin)

Pronajmu byt 1+1 ve Vyškově na ul.
Puškinova. Zařízený. Nájem 9 000 Kč

včetně energií. Tel.: 722 582 543.

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

� Beton, písek, štěrk
� Odvoz suti
� Auto HR 
� Přistavení kontejneru
� Vyklízení domu, sklepu
� Přeprava nákladu do 3,3T

40 m2 tandem, solo 20 m2

� Přistavení dodávky
ke stěhování s řidičem

Ceny dohodou.
Tel.: 775 244 100

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-

tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-

stírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,

kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

MALÍŘSKÉ a NATĚRAČSKÉ PRÁCE.
Tel.: 778 733 702

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

Tel.: 517 371 502, 
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí

www.akr-stehovani.cz

PLÁN NA HUBNUTÍ
21denní plán, více na:
www.mereni-tuku.cz

Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo flešku, levně. Tel. 777 554 484

Nabízím montáže
a opravy žaluzií, sítě proti

hmyzu, rolety, markýzy
atd. Tel.: 777 299 966

Přijmeme řidiče sk. C. 
150 Kč/hod. čistého. Tel.: 603 386 404

Firma ve Vyškově přijme 

pracovnice 
na plný úvazek 
do výroby v jednosměnném provozu.

Pracovní náplň: 
kompletace drobných elektrických

přístrojů. Nástup ihned.

Info na tel. 728 212 473 
od 8.00 do 14.00

Přijmeme řidiče skupiny C,
tel.: 602 512 034

* Prosím o pomoc při pátrání
po ztracené kočičce
Odměna nálezci 10 000 Kč.
Černobílá kočička se ztratila na
okraji Vyškova. Jmenuje se Dro-
beček (samice, 3 roky, tehdy cca
5 kg). 
Má celá černá záda a ocásek. Na
levé přední tlapce má zhruba
uprostřed černý flíček zepředu,
na pravé zezadu. 
Máme ji už odmalička a velmi
nám na ní záleží, proto tak
vysoká odměna.
Více informací a fotografií na
stránkách www.psidetektiv.cz,
pod jménem „Drobeček“; nebo
na tel. č. 605 880 717.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Ivanovice na Hané, v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Zákonné předpoklady:
• dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, fyzická osoba, která je

státním občanem České republiky nebo je cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském

studijním programu ve studijním oboru ekonomickém
nebo vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomickém a 2
roky praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru ekonomickém a 3 roky praxe v oboru.

Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím
více zdrojů financování (např. rozpočtových, mimorozpoč-
tových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních
apod.).
Jedná se zejména o:
• sestavování návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu měs-

ta
• zabezpečení provedení rozpočtu na jednotlivé organizační

jednotky dle stupně potřebnosti
• zabezpečení hospodaření města v souladu se zákonem

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, podle schváleného
rozpočtu, kontrola a vyhodnocování plnění a čerpání roz-
počtu města během kalendářního roku

• projednávání rozpočtových opatření, úpravy rozpočtu jed-
notlivých organizačních jednotek a řízených příspěvkových
organizací

• předkládání návrhu závěrečného účtu města zastupitelstvu
města a zabezpečení jednotné metodiky rozpočtu

• finanční usměrňování činností příspěvkových organizací
a organizačních složek města, spravování bankovních
účtů, peněžních toků, provádění zhodnocení dořasně vol-
ných finančních prostředků města, zpracování podkladů
pro přijetí úvěru, atd.

• zodpovědnost za plnění úkolů uložených radou města
a zastupitelstvem města

• dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat
s lidmi

• dovednost pracovat s PC (GINIS, Office, Internet, elekt-
ronická pošta)

Výhoda: praxe v oboru 

Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení

pobytu u cizího státního příslušníka

• datum a podpis uchazeče
• kontaktní telefonní číslo
• e-mailová adresa

K přihlášce doložte:
• strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zamě-

stnáních a odborných znalostech 
• výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
• ověřená kopie platného lustračního osvědčení dle zákona

č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání nahradit
prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal

a doloží jej ihned po jeho obdržení) – nevztahuje se na
uchazeče narozené po 1.12.1971

• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů

nebo jiného vzdělání

Místo výkonu práce:
Město Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796/11, 683
23 Ivanovice na Hané Pracovní poměr: doba neurčitá
Platové zařazení: 10. platová třída
• dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném

znění, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových pomě-

rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v plat-
ném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se sta-
noví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném
znění
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