
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu a výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Obec Lično 
vyhlašuje dle ustanovení § 6 zákona č.312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných územních samosprávných celků, 

 ve znění pozdějších předpisů 
 

veřejnou výzvu – výběrové řízení na místo 
 

referent státní správy a samosprávy 
(agenda obecního úřadu) 

 
Místo výkonu práce:  Lično     Platové zařazení:  9.platová třída 
Předpokládaný nástup práce:  1.května 2023 nebo dle dohody  
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. 
Charakteristika pracovního místa:  výkon agendy obecního úřadu a provozní agendy obce 
      
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří: 
I. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení §4 odst.1 uvedeného zákona tj. úředníkem 

se může stát fyzická osoba, která: 
- je státním občanem České republiky, popř.fyzická osoba, která je cizím státní příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt, 
- dosáhla věku 18 let, 
- je způsobilá k právním úkonům, 
- je bezúhonná ve smyslu ustanovení §4 odst.2 uvedeného zákona, 
- ovládá jednací jazyk, 

 

II. splňují dalšími stanovenými podmínkami jsou: 
- vzdělání min.SŠ s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického směru s alespoň základní znalostí účetnictví, 
- zkušenosti s vedením pokladny, pokladní manipulace s peněžní hotovostí výhodou, 
- zkušenosti s mzdovou agendou výhodou, 
- zkušenosti s ověřováním a Czech point výhodou, 
- psaní všemi deseti, 
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, 
- aktivní znalost práce na PC (word, excel, internet), znalost účetního programu Fenix výhodou, 
- dobré komunikační a organizační schopnosti, ochota se dále vzdělávat. 

 

III. uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
- jméno/a, příjmení a titul uchazeče, 
- datum narození a místo narození uchazeče, 
- státní příslušnost uchazeče, 
- místo trvalého pobytu uchazeče, 
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, 
- telefonní a e-mailové spojení, 
- datum a podpis uchazeče, 

 

IV. k přihlášce je nutné připojit tyto doklady: 
- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních vzděláních a odborných znalostech a dovednostech, 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne straší než 3 měsíce, 
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (u dokladů získaných v zahraničí je nutné doložit úředně ověřený 

překlad), 
- na samostatném listě podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu 

podkladů pro přihlášku do této veřejné výzvy beru na vědomí, ve smyslu obecného nařízení EU2016/679 GDPR, že mé osobní 
údaje budou zpracovány pro účel této veřejné výzvy a uchovány po dobu jeho archivace. 
Jméno/a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis. 

 
V. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 

Přihlášku s přílohami doručte do 6.dubna 2023 osobně na podatelnu Obecního úřadu Lično nebo poštou – rozhoduje podací razítko pošty 
nebo podatelny OÚ na adresu: Obec Lično, do rukou starostky obce, Lično 17, 517 35 Lično. 
Obálku označte: Veřejná výzva – referent státní správa a samosprávy. 
 
Případné bližší nebo doplňující informace podá starostka obce Ing. Martina Ludvíková, tel.: 724 181 636. 
 

 

 
 

 


