Starostka Obce Ropice v souladu s ustanovením
§ 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2021
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
HLAVNÍ ÚČETNÍ A ROZPOČTÁŘ
Místo výkonu práce:
Platová třída:
Požadované vzdělání:
Zařazení:
Úvazek:
Termín nástupu:

Obec Ropice – Obecní úřad Ropice
10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
dle započitatelné praxe + možnost přiznání osobního
příplatku v souladu se zákoníkem práce
vyšší
odborné
nebo
vysokoškolské
vzdělání
v bakalářském studijním programu
úředník
plný – 40 h/týden
01.10.2021 případně dohodou

1.

Charakteristika vykonávané práce
Zpracování rozpočtu obce, rozpočtových opatření, rozpočtového výhledu a závěrečného
účtu obce, zpracování právních předpisů obce a vnitřních směrnic, vedení účetnictví
a účetních knih, jejich otevírání a uzavírání, sestavování účetního rozvrhu, inventarizace
majetku a závazků, pokladna. Personalistika a příprava podkladů pro platovou účtárnu.
Legalizace a vidimace.

2.

Předpoklady uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků:
 Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 Občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem, který ovládá český jazyk
 Způsobilost k právním úkonům
 Bezúhonnost

3.

Další požadavky
 Vzdělání – ekonomický obor – podvojné účetnictví
 Praxe – minimálně 2 roky
 Uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook
 Řidičský průkaz sk. B výhodou
 Orientace v oblasti veřejné správy výhodou
 Zvláštní odborná způsobilost dle vyhl. MV č. 512/2002 Sb. výhodou

4.

Obsah přihlášky
 Jméno, příjmení, titul
 Datum a místo narození
 Státní příslušnost
 Místo trvalého pobytu
 Datum a podpis uchazeče
 Kontakt – telefonní číslo, popř. e-mailová adresa

5.

Další doklady
 Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkající se správní činnosti
 Originál výpisu nebo ověřená kopie z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit poštou nebo osobně v zalepené
obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2021 – NEOTVÍRAT“ s uvedením adresy
žadatele do 16.08.2021 do 12:00 h na adresu:
Obec Ropice
Ropice 110
739 61 Ropice
Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběru zařazeny.
Pohovor se zájemci se uskuteční dne 17.08.2021 v 15:00 h v zasedací místnosti
budovy Ropice čp. 110.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány
výhradně po účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy a budou
zpřístupněny pouze pracovníkům oddělení platového a personálního a členům výběrové
komise.
V Ropici dne 28.07.2021

Mgr. Uršula Waniová v. r.
starostka obce

Zveřejnění na úřední desce obecního úřadu:
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

