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Obec Svéradice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici  
 

referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce 
 
 
 
Náplň práce: 

Výkon komplexních činností státní správy a samosprávy pro obecní úřad 
Komplexní vedení účetnictví obce 
Komplexní vedení rozpočtu obce 
Vedení a účtování personální a mzdové agendy 
Správa poplatků 
Vedení spisové a archivní služby 
Pořizování zápisů z jednání zastupitelstva obce 
Další administrativní práce na obecním úřadě 

 
Místo výkonu práce: Svéradice 
 
Předpokládaný termín nástupu: dohodou 
 
Podmínky: 

Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dlouhodobé uvolnění zaměstnance k výkonu 
veřejné funkce, předpoklad 4 roky)  
Platová třída 9 - 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  

 
Požadavky 

Minimálně úplné středoškolské vzdělání 
Znalost podvojného účetnictví, znalost zákona o účetnictví, dobrá znalost práce s PC 
Organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost 
Ochota dále se vzdělávat 

 
Předpoklady uchazeče: 

Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 
Způsobilost k právním úkonům 
Bezúhonnost 

 
Náležitosti písemné přihlášky: 

Jméno, příjmení a titul uchazeče 
Datum a místo narození 
Místo trvalého pobytu 
Státní příslušnost, č. OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu 
Telefonní kontakt 
Datum a podpis zájemce 
 
 

 



Povinné přílohy k přihlášce: 
Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních s důrazem na 
odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností 
Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – referent - NEOTVÍRAT“ osobně 
nebo zašlete na adresu: Obecní úřad Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice tak, 
aby byla doručena nejpozději do 11. listopadu 2022. 
 
Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového 
řízení. Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným 
žadatelům na požádání vráceny zpět.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. 
od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.  
 
Ve Svéradicích dne 26. října 2022 
 
 
 
Jindřiška Doláková v.r. 
starostka obce 
 
       
      
 


