
oBEc ŘícMANIcE
Komenského 68, 664 01 Řícmanice, te|.545 227 567, e-mai|: obec@ricman ice.cz

ozNÁMENÍ
o VYHúšENí VEŘEJNÉ VÝZVY č. 1/2015

sTARosTA oBcE ŘícMANIcE

vyh|ašuje v sou|adu s s6 zákona č.3L2/2oo2 Sb. o úřednicích územních samosprávných ce|ků a o
změně některých zákonů, v platném zněníveřejnou výzvu na přih|ášení zájemců na obsazení
pracovního místa úředníka/úředníce.

sAMosTATNÝ REFERENT/REFERENTKA

Místo vtúkonu oráce: obecní úřad Řícmanice, Komenského 68, 654 01 Řícmanice
charakteristika pozice: zajišťování agend na úseku evidence obyvate|, ověřování, czech Point, \^ýběr
popIatků, adminístrativa,.

Bližší informace podá: starosta obce Řícmanice Libor S|abý, te|. 724 999 866

P|atové podmínkv se řídí zá konem č.262/2006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením v|ády č.564/2006 sb., o pIatovrých poměrech zaměstnanců Ve Veřejných sIužbách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, p|atová třída 8

Pořadavkv:
o středoško|ské Vzdě|ání 5 maturitní zkouškou
. zna|ost obecně závazných předpisů s vykonávanou činností (tj. zna|ost zákona č.5oo/2oo4

Sb., - správní řád, zák. č. L28/2ooo sb.,. zákon o obcích
o znalost práce na Pc.Word, Exce|, |nternet
. schopnost samostatného jednání, komunikativnost
o ve|mi dobni písemný a m|uvený projev

Dá|e vúhodou:
. praxe V samosprávě, či státnísprávě
. zkouška zv|áštníodborné způsobi|osti evidence obyvate| (povinnost s|ožit zkoušku V termínu

do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)

Předook|adv pro vznik oracovního ooměru úředníka:
jsou stanoveny 54 zák. č.372/2oo2sb., ve znění pozdějších.předpisů:

. státníobčan čR nebo cizístátníobčan a trva|ý pobyt v ČR
o věk minimá|ně 18 |et, způsobi|ost k práVním úkonům a bezúhonnost
o ov|ádáníjednacíhojazyka
. sp|ňujícída|ší předpok|ady pro ýkon správních činností stanovené zv|áštním právním

předpisem



Ná|ežitosti oísemné ořih|áškv: d|e 56 odst. 3 zák' č.3lz/zoo2 sb., Vp|atném zněnío úřednicích
územně samosprávných ce|ků a o změně něktenich zákonů:

. název a čís|o rniběrového řízení
o jméno, příjmení, tituI
. datum a místo narození
. státní ořísIušnost
o místo trva|ého pobytu uchazeče
o čís|o občanského průkazu (čís|o dok|adu o povo|ení k pobytu, jde.|i o cizího státního občana1
. datum a podpis uchazeče

Uved,te rovněž te|efonnía emai|ové spojení.

K přih|ášce ořiooite:
. strukturovanýživotopis
. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních přís|ušníků též

obdobný dokIad osvědčující bezúhonnost Vydaný domovským státem, pokud takový dok|ad
domovský stát nevydává, doIožíse beŽúhonnost čestným proh|ášením

o ověřenou kopii dok|adu o nejvyšším dosaženém vzdě|ání
o souh|as s nak|ádáním s poskytnutými údaji pro úče|y tohoto Výběrového řízení, ve smys|u

zákon č. 10/2000 sb., o ochraně osobních údajů

Pracovní poměr na dobu:
Teřmín nástupu:
Lhůta pro podání přih|ášek:

neurčitou, zkrácený úvazek 0'8, pozdější p|ný úvazek možný
ihned, dohodou
3.4.20L5

Zoůsob pro podání ořih|áškv: písemné přih|ášky s požadovanými ná|ežitostmi zašlete poštou nebo
doručte osobně na adresu: obecní úřad Řícmanice, k rukám starosty obce, Komenského 68' 664 01
Řícmanice tak, aby přih|áška by|a dodána na adresu úřadu V termínu do 3.4.2015 do 12,00 hodin.
obálku o2načte textem: '.Veřejná výzva !/2ot5 - reÍerent/referentka oÚ,'

vyhIašovateI si vyhrazuje právo kdyko|iv zrušit tuto v.ýzvu.

Vyvěšeno: 19.3.2015
Bude sejmuto: 2.4.20L5

Únec

Libor SIabý
starosta obce Řícma


