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Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení pracovní pozice: 

hospodářka Obce Bílovice - Lutotín 

 
 

Obec Bílovice - Lutotín zastoupena starostou Ing. Miroslavem Hochvaldem vyhlašuje dne 1. 

července 2022 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků ve 

znění pozdějších předpisů veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice: hospodářka obce 

Bílovice - Lutotín.  

Místo výkonu práce:  Bílovice - Lutotín 

Obecná charakteristika pracovní pozice: 

- Kompletní zpracování účetnictví obce 

- Správa rozpočtu obce 

- Zpracování mezd 

- Evidence pošty 

- Personalistika 

- Evidence obyvatel 

- Vedení pokladny a zajišťování bankovních operací, fakturace 

- Daňová agenda 

- Inventarizace obce 

- Vedení a aktualizace směrnic účetní jednotky, statistika, výkaznictví a korespondence 

související s vykonávanými agendami 

- Správa majetku obce, kulturní akce, …..  

 

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Předpokládaný 

nástup do pracovního poměru 1.10.2022. 

Rovnoměrně rozvržená pracovní doba max. 40 hodin týdně. 

Platové podmínky se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 

316/2016 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zájemce musí splňovat: 

1. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru 

- Je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, který je státním občanem a 

má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

- Je způsobilý k právním úkonům 

- Bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo 

trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy 

- Ovládá jednací jazyk 

2. Požadavky Obce Bílovice - Lutotín: 

- ke dni nástupu ukončené střední vzdělání s maturitou (nejlépe ekonomického směru) 

- Dovednost práce na PC 



- Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování 

- Loajalita, časové flexibilita 

- Ochota dalšího vzdělávání a rozvíjení znalostí 

- Vítána praxe ve státní správě a samosprávě 

 

Obsah písemné přihlášky: 

- Přesné označení výběrového řízení 

- Jméno a příjmení a titul uchazeče 

- Datum a místo narození uchazeče 

- Státní příslušnost uchazeče 

- Místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka 

- Datum a podpis uchazeče 

Zájemce dále připojí: 

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech 

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné 

prohlášení 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky: 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte na adresu Obec Bílovice - Lutotín, Bílovice č.p. 

39, 798 41  Bílovice - Lutotín 

- poštou nebo osobně v obálce do kanceláře Obce Bílovice - Lutotín, Lutotín 79, Bílovice-

Lutotín v úřední dny. Obálku označte: „Neotvírat – veřejná výzva na pracovní pozici 

Hospodářka  Obce Bílovice - Lutotín“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději 

do 17:00 hodin dne 1.8.2022.  

Platové podmínky: 

- V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o 

katalogu prací ve veřejných službách a správě 

- Platový výměr podle zápočtu let odborné praxe, možnost přiznání osobního příplatku po 

zkušební době 

 

 
V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků ve znění 

pozdějších předpisů, má vyhlašovatel právo veřejnou výzvu zrušit, nebo nikoho nevybrat. 

 

 

  

 

 

        

 

                  Ing. Miroslav Hochvald 

starosta obce Bílovice - Lutotín  


