
Město Petřvald
Č.j.: MěÚP 1156/2019

Veřejná výzva na obsazení místa referenta finančního odboru – účetní 

Město  Petřvald  vyhlašuje  v  podle  §  6  zákona  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících  územních 
samosprávných  celků,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  výběrové  řízení  na  pozici  referenta 
finančního odboru – účetní.

Druh práce: 
- samostatné vedení účetnictví účetní jednotky
- zajišťování dalších agend dle organizačního řádu

Platová zařazení:   9. platová třída dle nařízení vl. č. 341/2017 Sb., v platném znění

Předpokládaný nástup: od 1. 4. 2019 nebo dle dohody 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady: 
-  vysokoškolské  vzdělání,  vyšší  odborné  vzdělání  nebo  úplné  středoškolské  vzdělání 
s maturitou v ekonomickém studijním oboru

Další požadavky zaměstnavatele: 
a) znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
b) znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
c) znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění,
d) znalost problematiky hospodaření ÚSC (v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní apod.)
e) uživatelská znalost práce s výpočetní technikou (Word, Exel, Internet…)
f) samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
g) ochotu se dále vzdělávat

výhodou:
h) znalost účetního systému GINIS 
i) znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
j) účetní praxe 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: 
1) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Lhůta pro podání přihlášky je do:    28. 2. 2019 

Adresa pro podání přihlášky:  Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 
Petřvald.
Obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – účetní“ 
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Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 
1) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
2) datum a místo narození, 
3) statní příslušnost, 
4) místo trvalého pobytu, 
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana, 
6) kontaktní telefon, e-mail, 

Informace o zpracování osobních údajů: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 
Petřvald jako správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaj za účelem uskutečnění 
výběrového řízení, po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 
odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a  o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Přihlášení  uchazeči,  kteří  splní  výše uvedené předpoklady,  budou prostřednictvím e-mailu 
nebo telefonicky pozvání k ústním pohovorům, kterým může předcházet písemný test. 

Město Petřvald si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče.

V Petřvaldě dne 11. 2. 2019

Mgr. Eva Kaňová
tajemnice MěÚ
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PŘIHLÁŠKA

do výběrového řízení

na obsazení místa: ..................................................................................................................................

Jméno, příjmení: ......................................................................................Titul: ....................................

Místo narození: .............................................................................Datum nar.: .....................................

Státní příslušnost: ........................................................................Číslo OP 1): .......................................

Místo trvalého pobytu: ..........................................................................................................................

Kontaktní telefon a email:
……………………………………………………………………………............

Přiložené doklady vyznačte:

1. Strukturovaný životopis: ANO / NE 

2. Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce): ANO / NE 

3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání: ANO / NE 

4. Ověřená kopie lustračního osvědčení a čestné prohlášení dle zák. 451/1991 Sb. (pouze 
pro vedoucí úředníky): ANO / NE 

5. Jiné: ............................................................................................................................................

V ........................................ dne ........................... Podpis: ...................................................................

1) číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana
2) nehodící se škrtněte

Upozornění pro uchazeče: V případě, že ve výběrovém řízení nebude uchazeč/ka vybrán/a, 
budou po ukončení výběrového řízení přiložené doklady vráceny na shora uvedenou adresu.
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