
OBEC OLBRAMICE 
Prostorná 132, 742 83 Olbramice 

 

O Z N Á M E N Í 
o vyhlášení veřejné výzvy č. 2/2012 

 

Starosta obce Olbramice vyhlašuje v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 312/2012 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního 
místa v obecním úřadu Olbramice: 

 

Místo výkonu práce:  Obec Olbramice - správní obvod obce Olbramice 
 

Druh práce:  účetní - organizační pracovnice (pracovník) 
 komplexní vedení účetnictví obce včetně mzdového účetnictví 

 zpracování měsíčních uzávěrek  a roční účetní závěrky obce 

 spolupráce při přípravě podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtových opatření, 
závěrečného účtu obce 

 komplexní inventarizace obce 

 poplatková agenda, elektronické bankovnictví, vedení pokladny 

 komplexní mzdová agenda 

 vidimace a legalizace 

 obsluha datové schránky a spisové služby 

 obsluha základních registrů veřejné správy 

 správa webových stránek obce 

 zpracování daňových přiznání a statistických výkazů 

 archivace 

 kontroly v rámci samosprávného územního celku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
kontrolní činnost na úseku hospodaření příspěvkové organizace 

 publicistika – zpracování Zpravodaje obce 

 zajišťování kulturně-společenských akcí 

 projektová činnost 

 další administrativní činnosti a plnění dalších dílčích úkolů dle platného organizačního a pracovní 
řádu Obecního úřadu Olbramice 

 

Předpokládaný nástup: 

 leden 2013, pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

 pracovní úvazek – 0,88 (35 hodin týdně) 
 

Podmínky pro výkon práce podle § 4 zák. 312/2002 Sb.: 

 státní občanství České republiky popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR 
(podmínkou je ovládání českého jazyka) 

 nejméně 18 let věku 

 bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům, časová flexibilita 

 řidičský průkaz skupiny B 
 

Další předpoklady pro výkon práce: 

 středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou – praxe na obdobné pozici 

 velmi dobrá znalost podvojného účetnictví – účetnictví obcí (výhodou znalost programu Gordic) 

 pokročilá uživatelská znalost PC (Windows XP, MS Office, Internet Explorer) 

 dobrá orientace v právních předpisech – zákon o účetnictví, zákon o rozpočtových pravidlech 
územních celků, zákon o obcích, správní řád a další právní předpisy a prováděcí vyhlášky dle 
náplně práce  

 základní povědomosti o daňové a mzdové problematice 



 zodpovědnost, spolehlivost, ochota samostatně se vzdělávat 
 

Platové zařazení:  
8. - 9. platová třída (dle odbornosti a uznané praxe), v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání 
osobního příplatku  
 

Náležitosti přihlášky: 

 jméno, příjmení a titul zájemce 

 datum a místo narození zájemce 

 státní příslušnost 

 místo trvalého pobytu zájemce  

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 kontaktní údaje (tlf, mail) 

 datum a podpis zájemce 
 

K přihlášce budou připojeny následující doklady:  

 strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech 

 výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud domovský stát takový doklad 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 další doklady, prokazující splnění výše uvedených požadavků nebo prokazující schopnosti, znalosti 
a dovednosti mající vztah, na kterou je výběrové řízení vypisováno 

 

Lhůta pro podání přihlášky:  12. prosince 2012 do 16:00 

Přihlášky je možno podávat osobně do podatelny Obecního úřadu Olbramice nebo poštou na adresu 
Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83  Klimkovice. Pro přihlášky podané poštou 
je rozhodné datum jejího doručení na Obecní úřad v Olbramicích. 
Obálku obsahující přihlášku společně s přílohami označte dole vlevo textem: 
„Přihláška do veřejné výzvy č. 2/2012 – neotvírat“ 
 
Způsob výběru:   
S kandidáty, kteří budou nejlépe splňovat podmínky vzdělání, vhodné praxe a odborných znalostí, 
proběhnou do 17. 12. 2012 ústní pohovory. O termínu ústního pohovoru budou vybraní kandidáti 
vyrozuměni písemně (popř. mailem).  
 
Kontakt pro uchazeče:   
Ing. Ladislav Bárta, starosta obce, tel. 603 891 949, 556 420 676, e-mail: starosta@obecolbramice.cz  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu nebo nevybrat 
žádného uchazeče.  
 
 
V Olbramicích dne 26. listopadu 2012 
  
 
 
 
Ing. Ladislav Bárta 
starosta obce  

mailto:starosta@obecolbramice.cz

