
OBEC DĚHYLOV 

 

OZNÁMENÍ   O   VYHLÁŠENÍ   VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Obec Děhylov , zastoupená starostkou Ing. Blankou Zapletalovou 

vyhlašuje dne 10.1.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

referent/referentka 

 

Sjednaný druh práce: referent/referentka, s místem výkonu Děhylov, v platové třídě 9 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 1 roku s prodloužením, s tříměsíční zkušební dobou, 

na plný úvazek. 

Předpokládaný nástup: 1.2.2023 

 

Předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka podle §4 zákona č. 312/2022 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let; 

b) občan České republiky; 

c) způsobilost k právním úkonům; 

d) bezúhonnost 

 

Požadované vzdělání 

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Požadované znalosti a dovednosti 

- zkušenosti práce na PC (zejména MS Office, spisová služba, GORDIC); 

- dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i ústním projevu. 

 

Výhodou 

- předchozí praxe ve veřejném sektoru nebo státní správě. 

 

Nabízíme 

- 5 týdnů dovolené; 

- příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu; 

- průběžné vzdělání 

- jiné zaměstnanecké benefity 



Náplň práce 

- Podatelna, kompletní vedení spisové služby, internetové pošty, datových schránek, vedení 

Spisovny, skartace písemností; 

- vedení fyzické a elektronické úřední desky a její evidence; 

- vedení pokladny obce, vedení příjmů a výdajů v hotovosti; 

- kompletní evidence obyvatel; 

- provádění vidimace a legalizace, konverze, Czech point 

- odpadové hospodářství, evidence smluv, fakturace; 

- povolení ke kácení dřevin ve správním řízení; 

- vedení obecně závazných vyhlášek, nařízení obce, petic, stížností, ztrát a nálezů; 

- vedení komplexní agendy voleb; 

- zápisy z jednání zastupitelstva obce; 

- hlášení místním rozhlasem, webové stránky; 

- zástup Pošty partner. 

 

Ukazeč/ka podává přihlášku (formulář viz níže) k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný 

doklad, jehož náležitostí podle §7 odst. 4 zákona č. 312 Sb., o úřednících samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, jsou: 

- jméno, příjmení, titul, 

- datum a místo narození; 

- státní příslušnost; 

- místo trvalého pobytu; 

- číslo OP 

- datum a podpis. 

K přihlášce je podle §7 odst.5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, nutno připojit 

- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech; 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; 

- ověřenou kopii dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání. 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 

20.1.2023 na podatelně OÚ Děhylov. 

 

Doručovací adresa:  Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94  Děhylov 

Kontakt: Ludmila Tomášová, místostarostka, tel.: 602 417 399 

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent/referentka OÚ Děhylov“ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové zřízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho 

průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče 

 

Ing. Blanka Zapletalová 

Starostka obce 


