
 

OBEC OLBRAMICE 
Prostorná 132, 742 83 Olbramice 

O Z N Á M E N Í 
o vyhlášení veřejné výzvy č. 1/2014 

 
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)  
etnictví 

 

závěrečného účtu obce  

 

ctví, vedení pokladny  

 

 

 

 

 

 

chivace  

kontrolní činnost na úseku hospodaření příspěvkové organizace  

– zpracování Zpravodaje obce  

-společenských akcí  

 

řádu Obecního úřadu Olbramice  
 
Předpokládaný nástup:  

květen 2014, pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce  

racovní úvazek – 0,88 (35 hodin týdně)  
 
Podmínky pro výkon práce podle § 4 zák. 312/2002 Sb.:  

(podmínkou je ovládání českého jazyka)  

 

ezúhonnost a způsobilost k právním úkonům, časová flexibilita  

 
 
Další předpoklady pro výkon práce:  

– praxe na obdobné pozici  

– účetnictví obcí (výhodou znalost programu Gordic)  



 

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

 
 

 
 
Platové zařazení:  
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:  

 

jemce  

 

 

-li o cizího státního občana  

 

 
 
K přihlášce budou připojeny následující doklady:  

dovednostech  

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud domovský stát takový doklad nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením  

 

 

alší doklady, prokazující splnění výše uvedených požadavků nebo prokazující schopnosti, znalosti a 
dovednosti mající vztah, na kterou je výběrové řízení vypisováno  
 
Lhůta pro podání přihlášky: 31.3.2014 do 15:00  
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. 1/2014 – neotvírat“  
Způsob výběru:  
S kandidáty, kteří budou nejlépe splňovat podmínky vzdělání, vhodné praxe a odborných znalostí, 
proběhnou do 7.4.2014 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 12. března 2014 
 
Ing. Ladislav Bárta  
starosta obce 


