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OZNÁMENÍ 

o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2018 
 
Tajemnice Městského úřadu Vamberk vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení na funkční místo 

 

REFERENT FINANČNÍHO ODBORU  
Městského úřadu Vamberk 

 
Místo výkonu práce: Městský úřad Vamberk. 
 
Charakteristika pozice: 
- vymáhá pohledávky 
- zpracovává účetnictví města (přidělený úsek), 
- sestavuje účetní výkazy a zodpovídá za jejich správnost, 
- zpracovává podklady pro statistické výkazy, 
- spolupracuje na inventarizaci majetku, 
- plní další úkoly uložené nadřízeným pracovníkem. 

 
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 8. 
 
Termín nástupu: 01.09.2018, případně dle dohody. 
 
Kvalifikační předpoklady a požadavky: 
- středoškolské vzdělání ekonomického směru, 
- znalost právních předpisů z ekonomické oblasti, zejména z. č. 563/1991 Sb. v platném znění o 

účetnictví, z. č. 323/2002 Sb. v platném znění o rozpočtové skladbě, z. č. 320/2001 Sb. v platném 
znění o finanční kontrole a dále znalost českých účetních standardů pro územně samosprávné 
celky, 

- znalost správního řádu,  
- znalost práce na PC (kancelářský SW, internet), základní znalost informačních systémů veřejné 

správy, 
- orientace v rozpočtu, výkaznictví, kontrole apod., 
- ochota celoživotního vzdělávání, 
- řidičský průkaz skupiny „B“. 

 
Dále výhodou: 
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti, 
- aktivní přístup k řešení problémů. 

 
Náležitosti písemné přihlášky  
stanovené § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (včetně čísla 
telefonu a e-mailové adresy), číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana), datum a podpis. 
 
K přihlášce je nutné připojit doklady  
§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.: 
- strukturovaný životopis,  
- motivační dopis, 
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
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- čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se 
osob narozených po 01.12.1971). 

 
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy (formulář ke stažení viz příloha 

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na www.vamberk.cz v sekci Občan a úřad - Úřední 
deska) 

 
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s 
platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám. 
Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení 
výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.  
 
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce označené: „Výběrové řízení 1/2018 - neotvírat“ 
na adresu: 
Městský úřad Vamberk, Husovo nám. 1, 517 54 Vamberk nebo osobně na podatelnu Městského 
úřadu Vamberk. 
Bližší informace podá Eva Bezděková, vedoucí finančního odboru, telefon 494 548 136. 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v pátek 
13.07.2018 do 11:00 hodin. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat 
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček. 

 

 

 
 

 
Ing. Martina Jusková, v. r. 
tajemnice městského úřadu 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno dne: 19.06.2018 
Bude sejmuto dne: 16.07.2018 
Sejmuto dne: 
 
 

http://www.vamberk.cz/

