Obec Ohrazenice
zastoupená starostou obce
vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
(dále jen „zákon 312/2002 Sb.“)

veřejnou výzvu
na místo účetní / účetního obecního úřadu Ohrazenice
Místo výkonu práce: Obecní úřad Ohrazenice, Ohrazenice 81
Předpokládaný nástup: dle dohody (co nejdříve), 1. 2. 2019
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, úvazek plný nebo zkrácený, (dva úřední
dny do 17 hodin)
Platové podmínky: 9. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 341/2017
Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 v závislosti na uznatelné předchozí praxi uchazeče
Obecné předpoklady: dle §4 zák. č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý
pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího
jazyka)
Dosažené vzdělání: Minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ekonomického
směru s praxí 2 roky
Znalosti oboru: Dobrá znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí a příspěvkových organizací (možnost
složení zkoušky do 18 měsíců od uzavření smlouvy), správního řádu, orientace v právních předpisech
(zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech všechny v platném znění), znalost sestavení daňového přiznání za účetní jednotku, znalosti
rozpočtové skladby výhodou
Jazykové znalosti: nejsou požadovány
Další požadované dovednosti: práce na PC (Word, Excel, Internet, vítány zkušenosti s programy GORDIC
a KEO), komunikační schopnosti a profesionální vystupování, pečlivost a preciznost, samostatnost,
důslednost při dodržování zákonů, schopnost učit se nové věci a ochota dále se vzdělávat
Náplň práce:
Komplexní vedení a zpracování účetnictví účetní jednotky ÚSC
Komplexní vedení a zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu účetní jednotky
ÚSC
Zajišťování platebního styku s bankou
Vyúčtování dotací se státním rozpočtem
Správa daní a poplatků
Mzdová agenda
Evidence majetku, závazků a pohledávek obce
Příprava podkladů inventarizace
Zpracování statistických výdajů, údajů a dat
Archivace dokladů, skartační řízení
Obsluha datové schránky
Agenda Czech Point
Provádění vidimace a legalizace
Další administrativní práce na obecním úřadě
Spolupráce na zajištění voleb všech stupňů
Přihláška uchazeče musí obsahovat (přihláška musí být písemná):
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní spojení, datum a
podpis.

K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se požadovaných činností
- výpis 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)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely této veřejné výzvy, ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do čtvrtka 10.1.2019
do 12 hodin na adresu: Obecní úřad Ohrazenice, Ohrazenice 81, 51101 Turnov.
Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VEŘEJNÁ VÝZVA – účetní.“

Bližší informace: tel. 720 022 644 nebo e-mail: starosta@ohrazenice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

František Novák
starostka obce

Přílohy:
Prohlášení
Přihláška

PROHLÁŠENÍ

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů
souhlasím s tím, aby moje osobní doklady, které tímto poskytuji Obecnímu úřadu Ohrazenice, byly úřadem
zpracovány a vedeny pouze pro účely veřejné výzvy na místo účetní/účetního.

Poskytnuté doklady a kopie dokladů požaduji / nepožaduji po provedeném řízení vrátit.

V ……………………………… datum ………………..

……………………………………
Podpis

Obecní úřad Ohrazenice
Ohrazenice 81
511 01 Turnov

Přihláška na veřejnou výzvu na místo účetní/účetního

Jméno, příjmení, titul: …………………………………………..

Datum a místo narození: ………………………………………...

Státní příslušnost: ……………………………………………….

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………..

Číslo občanského průkazu: ……………………………………..

Kontakt: tel.,e-mail: ……………………………………………………………………..

Datum a místo podpisu:
………………………………………………………………………...
Vlastnoruční podpis
Přílohy: ověřená kopie nejvyššího vzdělání
výpis z rejstříku trestů
životopis
prohlášení o poskytnutí osobních údajů

Další přílohy:

