
                                                          VEŘEJNÁ VÝZVA 
 
      Na zákl. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, § 6: 
 
 
1. Obec Rozstání, Rozstání 77, 798 62,  IČO: 00288721, vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici   
 
                                              Hospodář(ka) a účetní obecního úřadu 
 
2. Místem výkonu práce je Obecní úřad Rozstání, Rozstání 77, 798 62, okr. Prostějov. Druh práce: 
 
- podvojné účetnictví 
- přehled výkaznictví  (výkaz FIN, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy) 
- DPH 
- mzdové účetnictví 
- evidence stočného a provoz kanalizace a ČOV 
- kontrolní hlášení 
- vykazování statistik 
- evidence obyvatel 
- Czech Point 
- legalizace a vidimace 
- evidence majetku 
- vedení datových schránek 
- spisová služba 
- inventarizace účtů a majetku obce 
 
3. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: 
 
a) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk (češtinu), a splňuje další předpoklady pro výkon 
správních činností stanovené zvláštním správním předpisem. 
b) Za bezúhonnost se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena. 
c) Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje 
předpoklady podle písmene a).  
     
4. Platová třída 9. 
 
5. Termín pro odevzdání přihlášek 20.10. 2021 do 10,00 hodin. 
 
6.  Přihlášky je možno doručit na Obec Rozstání, Rozstání 77, 798 62 Rozstání: 
 
- písemně doporučeným dopisem 
- písemně datovou schránkou – 5k4bwit 
- písemně osobně na Obecní úřad Rozstání, Rozstání 77 
 
7. Zájemce ve své přihlášce uvede: 
 
- jméno, příjmení a titul 
- datum a místo narození 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu 



- číslo občanského průkazu 
- datum a podpis 
 
8. K přihlášce se přiloží požadované doklady. 
 
a)  Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se správních činností. 
b)  Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
c)  Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
9. Termín nástupu:     1.1. 2022. 
 
 
 
V Rozstání dne 4.10. 2021 
 
 
        Jiří Szymsza 
        starosta obce 

        


