


Starosta obce Vítějeves vyhlašuje:  

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

účetní obce, administrativní pracovník (plný úvazek)  

Náplň práce:  
• komplexní vedení účetnictví obce  

• komplexní vedení rozpočtu obce  

• správa daní a poplatků  

• zajišťování pokladních služeb  
• evidence majetku, závazků a pohledávek obce  

• evidence obyvatel  

• zpracování statistických údajů a dat  
• archivace dokladů  

• obsluha pracoviště Czech Point  

• další administrativní práce na obecním úřadě  
 

Místo výkonu práce:  

• Obecní úřad Vítějeves 

Podmínky:  

• nástup od ledna 2022, popřípadě dle dohody  

• pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce  

• Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Požadavky:  

• minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí 2 roky nebo vysokoškolské 

vzdělání ekonomického směru, popřípadě praxe v administrativní oblasti  
• dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office, internet),  

• organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné 

vystupování  

• ochota dále se vzdělávat  
• řidičské oprávnění skupiny B  

 

Výhodou:  
• znalost správního řádu, zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech územních celků  

• odborná způsobilost v oblasti přenesené působnosti obcí  

 

Předpoklady uchazeče:  
• státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR  

• věk minimálně 18 let  

• způsobilost k právním úkonům  
• bezúhonnost  

• velmi dobrá znalost českého jazyka  

 
Povinné přílohy k přihlášce:  

• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a s důrazem na odborné 

znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností  

• originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.  

 
 
Kontaktní osoba: Petr Havlíček, starosta obce      tel.: 602780851      email: petr.havlicek@fa-havlicek.cz 

 



Vydává: 

Obec Vítějeves, Vítějeves 65, 569 06 

Redaktor a grafická úprava: Ladislava Kindiaková 

ladka.kindiakova@seznam.cz  

tel. 731 113 432 

www.vitejeves.eu, tel. 461 526 122 

obec@vitejeves.cz 

Vychází nákladem 170 výtisků a v elektronické podobě, pro potřeby obce 

Cena: zdarma 

 

Děkuji moc všem těm, kteří přispěli svými články do vánočního čísla. 
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