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v Plavech dne 7.4.2022 
č.j.153/2022/Pl 

                                             Vyřizuje: Ing. Milan Hloušek                                                                                                                                            
483 398 124, 602 773 602 

 
Starosta Obce Plavy v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa  

 

Ú Č E T N Í 
 

Místo výkonu práce:  Obec Plavy   
Platové zařazení:  8.- 9. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) 
Pracovní poměr:  doba neurčitá se zkušební dobou 3 měsíců  
 

Náplň práce: 
- komplexní vedení účetnictví obce a příspěvkových organizací 
- daňová agenda 
- evidence majetku 
- personalistika a zpracování mezd 
- další administrativní práce na obecním úřadě  

 

Požadavky: 
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 
- uživatelská znalost práce na PC  
- znalost účetnictví 
- prokázání zvláštní způsobilosti, podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 
       způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů,            

nejpozději do 18 měsíců od nástupu 
- ochota dále se vzdělávat 
- bezúhonnost  
- komunikativnost, samostatnost a schopnost jednání s lidmi   

 
 
 

Výhodou:  
- ÚSO vzdělání ekonomického zaměření  
- znalost účetnictví obcí 
- znalost účetního programu TRIADA 

 

Náležitosti přihlášky: 
- profesní životopis včetně popisu vykonávaných činností, v němž bude mimo jiné 

uvedeno jméno, příjmení, titul, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, 
číslo OP, místo trvalého pobytu, číslo telefonu a e-mailová adresa. Životopis bude 
opatřen datem a podpisem uchazeče. 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



 
 

- výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce 
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve znění: 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
dávám ve smyslu zákona č. 110/219 Sb., o ochraně osobních údajů, platném znění, souhlas 
k jejich zpracování a uchování.“ 
Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis 
 

 

Předpokládaný nástup: 
- 1. září 2022 

 
Přihlášku doručte v zalepené obálce s požadovanými dokumenty označené „ Výběrové řízení  
účetní - neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče osobně nebo zašlete na adresu Obecní 
úřad Plavy, Plavy 186, 468 46 tak, aby byla doručena nejpozději v pátek 29. dubna 2022 do 
12,00 hodin. Výběrové řízení se uskuteční v pondělí 2. května 2022 od 09,00 hodin, každého 
žadatele budeme informovat o přesné hodině osobního pohovoru. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu 
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. 
 
 
                                                                                                           Ing. Milan Hloušek 
                                                                                                                      starosta 
Zveřejněno na úřední desce 
   Obecního úřadu Plavy 
 
Vyvěšeno dne: 7.4.2022 
 
Sejmuto dne:  
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