
 

 
 

Obec Nová Ves nad Popelkou 
starosta obce Nová Ves nad Popelkou 

Nová Ves nad Popelkou 244 

512 71 Nová Ves nad Popelkou 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Starosta obecního úřadu Nová Ves nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

účetní  
Obecního úřadu Nová Ves nad Popelkou 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 12. 2022, případně dle dohody 

po nástupu do zaměstnaní bude probíhat souběh činností v rámci předávání 

agendy 

Druh vykonávané práce: 

- komplexní účetní agenda, včetně mzdové, územně samosprávného celku. 

Místo výkonu práce: obec Nová Ves nad Popelkou, 
Pracoviště: Obecní úřad Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou 244 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

                   vzdělání minimálně středoškolské, případně vyšší odborné, ekonomického směru 

                   praxe v oboru účetnictví min. 3 roky 

                   občanská a morální bezúhonnost 

                   velmi dobrá znalost právních předpisů z oblasti účetnictví včetně zákona o dani z přidané            

                   hodnoty, rozpočtových pravidel územních samosprávných celků, mzdových předpisů pro    

                   veřejnou správu, ekonomické vazby zřizovatele s příspěvkovými organizacemi, 
               zákon ě. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

                   velmi dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, internet aj.) 

                   profesionalita, pečlivost, flexibilita 

                  dobré komunikační schopnosti, schopnost práce v kolektivu 

                  ochota se dále vzdělávat 

                  praxe ve veřejné správě v oboru vítána 

                 Další požadavky 

                 znalost jednoho světového jazyka vítána 



 

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

platová třída 10 (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do 

dané platové třídy). 

Další výhody pro zaměstnance: perspektivní zaměstnání ve veřejné správě, další benefity 

 

Přihláška musí obsahovat: 

            a)    jméno, příjmení a titul uchazeče, 

            b)   datum a místo narození uchazeče, 

            c)   státní příslušnost uchazeče, 

d) místo trvalého pobytu uchazeče, 

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 

f) datum a podpis uchazeče, 

g) kontaktní telefon, příp. e-mail 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

a) strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o   

      odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případné další    

      kvalifikační a odborné předpoklady, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s 

následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský 

stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením, 

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 21.11. 2022, doručením do 13:00 hodin na podatelně úřadu 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu obecního úřadu 

Nová Ves nad Popelkou (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s 

přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení - účetní - s označením „neotvírat" 

Adresa pro podávání přihlášek: podání poštou – Obecní úřad Nová Ves nad Popelkou, Nová 

Ves nad Popelkou 244, Nová Ves nad Popelkou, PSČ 512 71. 

Termín konání výběrového řízení s uchazeči, kteří splní předpoklady, bude oznámeno neprodleně 

po uplynutí lhůty k podání přihlášek. 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Vladimír Tomášek, starosta tel: 724 180 478,      

e-mail: starosta@novavesnadpopelkou.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost 

odmítnutí všech přihlášených zájemců. 

V Nové Vsi nad Popelkou, dne 11. 10. 2022 

Vladimír Tomášek 

starosta 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 11. 10. 2022 
Sejmuto dne: 



 

 

 

 

 

                           


