
Obec Zdobnice, Zdobnice 1,  516 01  Rychnov nad Kněžnou, telefon 494592156 

 

 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení místa úředníka  

 

Č.j. 46/14 

                                               O b e c   Z d o b n i c e  
 

 

vyhlašuje dne 2. dubna 2014 dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na obsazení 

pracovního místa referent státní správy a samosprávy, úředník obecního úřadu. 

 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Zdobnice  

Platové zařazení: 9 platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 v platném znění o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejné správě. 

 

Druh práce: výkon práce silničního správního úřadu, informace o možnosti výstavby a další 

legendy Územního plánu obce, smlouvy na prodej pozemků a vklady do katastru nemovitostí, 

veškerá agenda kolem povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, evidence a distribuce 

pošty, datové schránky, Czech-Point, základní registry, obsluha úřední desky, spisová a 

archivní služba, pořizování a zpracování zápisů z jednání zastupitelstva obce, příprava 

podkladů pro jednání zastupitelstva, ověřování pravosti podpisu, vedení účetnictví s další 

práce dle pověření starosty obce. 

 

Toto pracovní místo lze obsadit uchazečem při splnění těchto podmínek.   

1. Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 

odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která: 

-  je státním občanem České republiky, popřípadě osoba, která je cizím státním 

občanem a má v ČR trvalý pobyt. 

- dosáhla věku 18 let 

- je způsobilá k právním úkonům 

- je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona 

- ovládá jednací jazyk  

2. Předloží tyto doklady: 

      a). přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti 

            -     jméno příjmení, titul 

            -    datum a místo narození 

            -    státní příslušnost 

            -   místo trvalého pobytu 

            -   číslo občanského průkazu 



                 -   datum a podpis 

K přihlášce je nutno připojit: 

- životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí 

týkajících se správních činností, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

3. Splňuje další podmínky pro tuto výzvu stanovené Zastupitelstvem obce: 

- nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomický směr výhodou) 

- znalost práce na PC 

- flexibilita 

- dobré komunikační schopnosti 

- absolvování zkoušky odborné způsobilosti výhodou 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 

Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 25.dubna 2014 do 11,00 hodin  osobně na 

podatelnu Obecního úřadu ve Zdobnici, nebo poštou na adresu: 

                                                       Obecní úřad ve Zdobnici 

                                                       Zdobnice 1 

                                                        516 01  Rychnov nad Kněžnou 

Uzavřenou obálku označte heslem: Veřejná výzva č. 1 – NEOTVÍRAT. 

Předpokládaný nástup 1.května 2014. 

Případné dotazy na telefonu starosty 731116758. 

Obec může rozhodnout o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči nebo rozhodnout o 

případném druhém kole výzvy. 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány výhradně pro účely tohoto řízení a neúspěšným 

uchazečům budou vráceny. 

                                                                                             

                                                                                           Bohumil Trpišovský 

                                                                                                   starosta obce 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.4.2014                  

Datum sejmutí:                        17.4.2014 

         



 

 


