Obecní úřad Velké Březno
Děčínská 211, 403 23 Velké Březno

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta Obce Velké Březno vyhlašuje dne 27. 7. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice:

„Účetní“
Místo výkonu práce: Obec Velké Březno.
Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Datum nástupu: 1. 10. 2017
Charakteristika vykonávané práce: vede evidence došlých, vydaných faktur, zpracovává
účetních výkazy a předkládá údaje účetních uzávěrek, provádí veškeré operace související
s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů, vypracovává statistické výkazy spojené
s účetnictvím, zajišťuje styk s bankou, provádí úhrady došlých faktur, záloh, splátek a dalších
plateb dle příkazu k úhradě, nese odpovědnost za včasnou a správnou úhradu, provádí vybrané
účetní operace. Vykonává kontrolní činnost v příspěvkových organizacích obce. Zajišťuje
součinnost při inventarizaci majetku, účtů závazků a pohledávek. Plní další úkoly uložené mu
nadřízeným.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4
zákona č. 312/2000 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění:
Fyzická osoba je statním občanem České republiky, nebo má v České republice trvalý pobyt,
Dosáhla věku 18 let, její způsobilost k právním úkonům není omezena, je bezúhonná a ovládá
jednací jazyk.
Požadavky na uchazeče:
• Úplné střední vzdělání ekonomického směru s maturitou nebo vyšší odborné.
• Znalost účetnictví.
• Schopnost samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti (zejména dobré
vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), práce v týmu.
• Znalost práce s PC – MS Office.
Výhodou: znalost účtování obcí, zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků, znalost daňových zákonů, znalost IS Gordic, zkušenosti
z provádění finanční kontroly ve veřejné správě, případně zkouška odborné způsobilosti –
obecná část.

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a titul.
• Datum a místo narození.
• Adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišné od místa trvalého pobytu.
• Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana.
• Kontaktní spojení – telefon případně e-mail
• Datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
• Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech.
• Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, spolu s jeho
úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový doklad domovský stát nevydá,
doloží bezúhonnost čestným prohlášením.
• Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie
osvědčení o absolvování odborných kurzů a školení.
• Písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji ve znění:
„ V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Obecnímu úřadu obce
Velké Březno, byly zpracovávány pro účely výběrového řízení na obsazení pracovní
pozice referent pro oblast účetnictví. Jméno a příjmení, datum narození a podpis“.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Pouze písemné přihlášky a požadovanými přílohami doručte nejpozději do 28. 8. 2017 do 11:30
hod. osobně nebo poštou do podatelny Obecního úřadu Velké Březno, Děčínská 211, 403 23
Velké Březno, okr. Ústí nad Labem, v zapečetěné obálce označené v levém horním rohu
nápisem“ VŘ – účetní – neotvírat“ s uvedením jména a adresy zájemce a adresáta (o včasnosti
podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny obecního úřadu)
Případné dotazy zodpoví tajemník úřadu Ladislav Boháč, tel: 475209342 nebo 723 307 287,
e-mail: tajemnik@velke-brezno.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Michal Kulhánek
starosta obce Velké Březno.
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