
 

VEŘEJNÁ VÝZVA 
 
Starosta obce Starovičky, 691 68 Starovičky 43, vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sbírky o 

úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

veřejnou výzvu na pracovní pozici úředníka  

 

na funkci:         samostatný odborný referent - účetní  

 

druh práce:  vedení účetnictví účetní jednotky, účtování o pohybu majetku, pohledávkách a 

závazcích, orientace v DPH, sestavování rozpočtu, vyhlášky a směrnice obce, 

vidimace a legalizace, datové schránky 

místo výkonu:          Obecní úřad Starovičky, 691 68 Starovičky 43  

pracovní poměr:       na dobu neurčitou s nástupem ideálně k 01.06.2017  

platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sbírky v platném znění: 9 platová třída  

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona:  

- fyzická osoba, státní občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem, má v ČR 

trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk  

- věk minimálně 18 let  

- způsobilost k právním úkonům  

- občanská a morální bezúhonnost  

Požadavky územního samosprávního celku:  

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru 

- znalost účetnictví územních samosprávných celků a orientace v rozpočtové skladbě výhodou  

- dobré komunikační schopnosti v ústním i písemném projevu, kvalitní znalost pravopisu 

- příjemné vystupování a vstřícné jednání  

- dobrá znalost práce na PC  

- osobní iniciativa, schopnost samostatné práce, smysl pro zodpovědnost  

- zkouška odborné způsobilosti výhodou (lze složit i po výběrovém řízení)  

Zájemce podá přihlášku, která musí obsahovat:  

- jméno, příjmení a titul zájemce  

- datum a místo narození zájemce  

- státní příslušnost zájemce - místo trvalého pobytu zájemce  

- číslo občanského průkazu  

- datum a podpis zájemce 

- telefonní a mailové spojení  

K přihlášce se připojí tyto doklady:  

- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností 

- kopie dokladů o dosaženém vzdělání 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely této veřejné výzvy ve smyslu zákona                 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte v uzavřené obálce označené „Veřejná výzva – účetní“ 

osobně nebo zašlete poštou do termínu 20.4.2017 do 16°° hod na adresu Obecní úřad Starovičky, 

691 68 Starovičky 43.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na základě této veřejné výzvy kdykoliv zrušit. 

 

 

Ve Starovičkách 3.4.2017 

 

          Vladimír Drbola 

              starosta obce 

                 (otisk úředního razítka) 


