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Město Nýrsko 

vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,  

ve znění pozdějších předpisů, 

Výběrové řízení na obsazení pozice 

vedoucí/vedoucího Finančního odboru MěÚ Nýrsko 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 státní občanství České republiky, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění 
podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, 

 věk minimálně 18 let, 
 svéprávnost, 
 bezúhonnost, 
 způsobilost k právním úkonům,  
 ovládání jednacího jazyka. 

Požadavky pro vznik pracovního poměru: 

 středoškolské popřípadě vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, 
 znalost zákona o obcích, 
 znalost správního řádu, 
 orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví a 

rozpočtování veřejné správy, 
 komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi, 
 schopnost rychlé orientace v nové problematice, 
 uživatelská znalost práce na PC, 
 časová flexibilita, 
 vysoké pracovní nasazení, 
 organizační a rozhodovací schopnosti, 
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování, 
 odolnost vůči stresu, 
 řidičské oprávnění skupiny B, 
 praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou. 

Délka pracovního poměru: doba neurčitá 

Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod. týdně) 

Platová třída odpovídající druhu práce:  10 

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků, s 
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a 
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s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení a titul, 
 datum a místo narození, 
 státní příslušnost, 
 místo trvalého pobytu, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 
 telefonní kontakt, 
 datum a podpis zájemce. 

K přihlášce se připojí tyto doklady: 

 motivační dopis, 
 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; pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona  

č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá 
uchazeč narozený po 01.12.1971. 

Pozn. V případě, že se uchazeči nepodaří získat tzv. lustrační osvědčení do termínu uzávěrky 
podání přihlášek, nahradí jej uchazeč dočasně svým čestným prohlášením ve znění §2 odst. 1, 
písm. a) a b) zákona 451/1991 Sb. a přiloží potvrzení MV ČR o přijetí žádosti o vydání osvědčení. 

Úspěšný uchazeč, který nedoloží osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, bude povinen složit 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nejpozději do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. 

Dále nabízíme: 

 platové ohodnocení: základní plat v rozpětí 21.260,- Kč  - 31.240,- Kč (dle započitatelné 
praxe) + příplatek za vedení a osobní příplatek, 

 nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a penzijní připojištění, vzdělávání 
v oboru, 

 informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.mestonyrsko.cz. 

Lhůta pro podání přihlášky: do 06. 03. 2020, obálku označte heslem „Výběrové řízení vedoucí FO - 
neotvírat". 

Předpokládaný datum nástupu: 01. 04. 2020, případně dle dohody (předpokládáme, že datu nástupu 
do funkce bude předcházet nástup do pracovního poměru na základě pracovní smlouvy z důvodu 
předání a zapracování vykonávaných agend/činností stávající vedoucí FO). 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

                                            k rukám tajemnice Ing. Blanky Kinské 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Nýrsko dne 10. 02. 2020 
 
                                                                                        Ing. Miloslav Rubáš v.r. 
                                                                                            starosta města 
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