
Obec Bělov 
Bělov 77, 768 21 p. Kvasice 

Veřejná výzva k přihlášení zájemců 

Obec Bělov jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 a s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto vyzývá k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce 
úředníka územního samosprávného celku – ekonom / ka - účetní obce na dobu neurčitou na zkrácený 
úvazek (0,6 úvazku).  
 
Předpokládaný nástup: je srpen 2011.  
 
Místo výkonu práce: Obecní úřad Bělov Platová třída: 8-9 
 
Pracovní náplň: vedení kompletního podvojného účetnictví (došlé a vystavené faktury, pokladna, platební 
příkazy, roční účetní uzávěrky atd.), pořizování podkladů pro rozpočet, sledování příjmů a výdajů, vidimace 
a legalizace, evidence obyvatel, statistiky, administrativa 
 
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: státní 
občanství ČR, trvalý pobyt v ČR, nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka, bezúhonnost, způsobilost 
k právním úkonům 
 
Požadované vzdělání: 
vyšší odborné vzdělání nebo maturita 
 
Další předpoklady pro výkon práce: 
1) praxe v oboru účetnictví min. 5 let 
2) praxe ve veřejné správě min. 1 rok 
3) znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet) 
4) znalost daňových předpisů 
5) znalost zpracování mezd výhodou 
6) schopnost orientace v zákonech a právních předpisech a jejich aplikace 
7) komunikativnost, vstřícný přístup k občanům 
8) schopnost samostatně pracovat 
9) zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou 
10) RP skupiny B výhodou  
 
Náležitosti přihlášky zájemce: 
1)  jméno, příjmení a titul zájemce 
2) datum a místo narození zájemce 
3) státní příslušnost zájemce 
4) místo trvalého pobytu zájemce (vč. čísla telefonu) 
5) číslo občanského průkazu 
6) datum a podpis zájemce 
 
  



Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
správních činností (vlastnoručně podepsaný), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce), další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti 
zájemce podle požadavků obce a na výkon funkce  
 
Způsob podání přihlášky: Písemně - v zalepené obálce označené „Veřejná výzva - úředník - neotvírat", a to 
nejpozději do 20. 7. 2011 na adresu Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 p. Kvasice  

Kontaktní osoba: Jiří Přecechtěl, starosta obce 

Bělov, dne 30. 6. 2011 

Vyhrazuje se právo výzvu zrušit. 

Vyvěšeno: dne 30. 6. 2011 (včetně zveřejnění na www.belov.cz , úřední deska) 
Sejmuto: dne 15. 7. 2011 

http://www.belov.cz

