OBEC HORNÍ POLICE
nám. Odboje 12
telefon 487 861 337, 487 856 485
471 06 Horní Police
E - mail: obecniurad@hornipolice.cz, www.hornipolice.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Úředník / úřednice na pozici účetní a rozpočtář
Publikováno: 24. 2. 2021 do 26. 3. 2021
Starosta obce Horní Police dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Úředníka / úřednice na pozici účetní a rozpočtář
Obecního úřadu Horní Police
Místo výkonu práce:
 územní obvod obce Horní Police
Charakteristika vykonávané činnosti:
 komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví (majetku,
zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtování daní a dotací a
finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona
o účetnictví s příslušnými orgány), vedení účetních knih. Sestavování rozpočtů
jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů
a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování
rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn. Rozpis ukazatelů
rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. Zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na
území České republiky
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
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Požadavky:
 středoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomii a účetnictví zakončené maturitní
zkouškou
 vysoké pracovní nasazení
 spolehlivost a časová flexibilita
 řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)
 uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)
 ochota dalšího vzdělávání
Další předpoklady:
 schopnost samostatného rozhodování
Výhodou:
 praxe v oboru účetní a rozpočtář
 zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) v oblasti finanční hospodaření územních
samosprávných celků a jeho přezkumu
 zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) v oblasti správy daní, poplatků a jiných
obdobných peněžitých plnění
Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
 přesné označení funkce výběrového řízení, o které se uchazeč zajímá
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
 kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
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 datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech týkajících se požadovaných činností
 motivační dopis
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosažením vzdělání
Platové zařazení:
 9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové
rozpětí od 19 730,- Kč až 28 920,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní
příplatek po zapracování)
Nabízíme:
 pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravné
Pracovní poměr:
 na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
Předpokládaný termín nástupu: 1. května 2021
Lhůta pro podání přihlášky:
 písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby jí vyhlašovatel
obdržel nejpozději do 22. 3. 2021 do 17.00 hodin
Způsob podání přihlášky:
 písemně nebo osobně na adresu: Obecní úřad Horní Police, podatelna, nám. Odboje
12, 471 06 Horní Police
Obálku označte textem: Výběrové řízení účetní a rozpočtář, neotevírat
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V případě dotazů kontaktujte starostu obce na tel. čísle 607 909 404 nebo E-mailu
starosta@hornipolice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo
nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.
V Horní Polici dne 18. 1. 2021
Luboš Paďour
starosta obce

