
OBEC ROHOZNÁ

569 72 Rohozná 264, IČ 00277274      
Tel., mobil: 461 595 176, 736 633 776

E-mail: starosta@rohozna.cz
D.s.: tsqbq8v

Veřejná výzva

Starosta Obce  Rohozná vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,  veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa

samostatné účetní obce  na Obecním úřadě v Rohozné.

Podmínky veřejné výzvy

Předpoklady pro výkon funkce:
samostatnou účetní obce se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě 
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je 
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná , ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon 
správních činností stanovené zvláštním předpisem

Místo výkonu práce:
Obecní úřad Rohozná, 569 72 Rohozná 264

Doba trvání pracovního poměru a termín nástupu do zaměstnání:
Obec Rohozná nabízí pracovní smlouvu na dobu neurčitou s nástupem do zaměstnání od 1. 5. 2019,
s tříměsíční zkušební lhůtou.

Další předpoklady stanovené Obcí Rohozná pro zájemce:
-střední vzdělání s maturitní zkouškou 
-uživatelská práce na PC (prostředí Windows,Word, Internet, elektronická pošta )
-příjemné vystupování flexibilita
-výhodou je praxe minimálně 5 let v ekonomické oblasti
-výhodou je orientace v rozpočtovém účetnictví 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
-jméno, příjmení a titul zájemce
-datum a místo narození zájemce
-státní příslušnost  zájemce
-místo trvalého pobytu zájemce
-čís. občanského průkazu (nebo čís. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) zájemce
-telefonický kontakt  na zájemce
-datum a podpis zájemce

mailto:starosta@rohozna.cz


K přihlášce se dále připojí tyto doklady:
-životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 týkajících se správních činností 
-výpis z evidence Rejstříků trestů (originál nebo ověřenou kopii), 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 
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení studia a získání
 akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce)
Po ukončení veřejné výzvy budou poskytnuté doklady všem  zájemcům vráceny.

Platové zařazení:
9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Lhůta pro podání přihlášky:
uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 20. února 2019  do 17: 00 hodin

Způsob podání přihlášky:
obálku s přihláškou a dalšími náležitostmi je možné předat osobně,  na Obecní úřad Rohozná, Rohozná 264 
nebo zaslat poštou na adresu Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná v uzavřené obálce se zřetelným  
nápisem „ Neotvírat-veřejná výzva-OúR“. Bližší informace na Oú Rohozná, tel.: 461 595 176, 736 633 776

V Rohozné dne  4. 2. 2019

Vladimír Židek
starosta
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