oBEcNl URAD BoRANoVlcE
url,

Ke Kampe!ičce 67,250 65 Líbeznice, tel. 283980011
č.i.: tlstzl2lloú

oznátmení

o vyhlášení výběrového Ťízeni pro vznik pracovnílro poměru úředrríka
Starosta obce Bořanovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona ě, 31212002 Sb., o úřednícíchúzemních
samosprávných celků a o změně některých zákontl,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon),
výběrové Ťízenína obsazení funkčníhomísta

účetníobce
Místo výkonu práce:
obecní úřad Bořanovice, obec Bořanovice

Charakteristika pozice, náplň práce:
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komplexní zpracování účetnictví-rozpočtovéúčetnictvív programu Triada (zpracování přijatých a
vydaných faktur, vytváření a zpracování interních dokladů, zaúčtováníbankovních výpisů, vedení
majetku z hlediska účetníhoa jeho zaúčtování_apod.)
Zpracování účetníchzávěrek a výkazů dle zákona o účetnictví(Fin 2-I2, rozvaha, výkaz zisku a
ztráty, přílohy) - měsíčn|čtvrtletní,roční
komplexnívedení a účtovánípokladny a cenin (hmotná zodpovědnost), vybírání poplatků apod.
Evidence majetku, závazků a pohledávek obce
Zpracovánístatistických výkazů a přehledů
komplexnívedení rozpočtu obce (sestavení rozpočtu, sledováníjeho plnění, provádění
rozpočtových opatření

komplexnízpracovánímezd
Účtování o poskytnutých dotacích
prováděníinventarizacemajetku
Komunikace s orgány státnísprávy
příprava auditu, komunikace s auditory
volby - komplexní zajištění a zpracovánívšech voleb
skartace účetníchdokladů
zástup za referentku v době její nepřítomnosti (práce s datovou schránkou, evidence obyvatel,
spisová služba apod.)
práce s datovou schránkou, evidence obyvatel, spisová služba
Dalšíadministrativnípráce na OÚ dle pokynů starosty

Platové podmínky se řídízákonem č.26212006 Sb., zákoník práce, ve zněni pozdějšíchpředpisů a
nařízením vlády č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Platová třída: 9. platová třída
Pracovní úvazek: plný pracovniúvazek (40 hodin/týden) na dobu neurčitou s tříměsíčnízkušební
dobou

Termín nástupu: dle domluvy

Kvalifikačnípředpoklady

a požadavky:

- min, středoškolské vzdělání ekonomického směru
- znalost podvojného účetnictví
- znalost mzdového účetnictví
- znalost práce na

PC - MS Office (Word, Excel)

- or ganizačníschopnosti
- komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
- ochota dále se vzdélávat
- praxe ve veřejné správě výhodou
- časová flexibilita (pondělí a středa úředníhodiny)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - dle § 4_zákona č.31212002 Sb.,
- státní občanství ČRnebo cizi státni občan s trvalým pobytem v ČR
- dosaženívěku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- schopnost dorozumět se jednacím jazykem

Náležitosti přihlášky:
- název výběrového řízeni
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu, telefonické spojení
- čísloOP (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a vlastnoručnípodpis uchazeče

K přihlášce

se připojí následující doklady dle § 6 odst. 4 zákona:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

cizích státních příslušníkůtéžobdobný
doklad osvědčujícíbezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový
dokument nevydá, doloži cizí státní občan čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženémvzdě|áni
- souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účelyvýběrového Ťízeni
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),u

Místo a způsob podání nabídky:

-

Poštou na adresu: Obecní úřad Bořanovice, Ke KampeIlěce 67,250 65 Libeznice, podací
razítko nejpozději s datem 3.7 .2020
Osobně do podatelny OÚ Bořanovice, budova Obecního úřadu Bořanovice, Ke Kampeličce
67, Bořanovice, 250 65 Libeznice, a to v úředníhodiny (pondělí a středa l4.00 - 18.00 hod)
označeníobálky ooúčetníobce"
přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližšíinformace podá starosta obce Libor Řápek, tel: 725 O2l 822, starosta@boranovice.c z nebo
osobně v úředních hodinách na

oú.

Uzávěrka přihlášek: 8.7,2020
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto vyhlášené výběro vé Ťizenikdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

V Bořanovicích

dne 4.6.2020

Ť+\Libor Řapek
starosta obce Bořanovice
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