
OBEC MOSTY U JABLUNKOVA 

starosta obce 

 

O Z N Á M E N Í  
 

Starosta obce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

EKONOM OBCE 
 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: Říjen 2022                                                

ZAŘAZENÍ: 
úředník dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů 

DRUH PRÁCE: Ekonom obce 

 

CHARAKTERISTIKA 

PRÁCE: 

• rozpočet, rozpis rozpočtu, rozpočtové opatření, měsíční 

kontrola účetnictví v návaznosti na plnění rozpočtu obce 

• rozpočtový výhled obce 

• závěrečný účet obce 

• účetní závěrka obce 

• rozpočet, kontrola hospodaření, účetní závěrky zřízených 

příspěvkových organizacích  

• přijaté dotace – ekonomické podklady k žádostem                       

o dotace, evidence uznatelných a neuznatelných nákladů, 

podklady pro závěrečné vyúčtování  

• finanční vypořádání ostatních přijatých dotací 

• dotace a dary z rozpočtu obce spolkům a dalším neziskovým 

organizacím  

• finanční kontrola na základě zákona č. 320/2001 Sb. 

• úvěry obce 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Obec Mosty u Jablunkova 

 

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK 

PRACOVNÍHO POMĚRU 

ÚŘEDNÍKA: 

 

1. Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického 

zaměření. 

2. Obecné předpoklady podle § 4 zákona  312/2002 Sb. 

prokázané čestným prohlášením zájemce: 

 státní občan České republiky, popř. cizí státní příslušník 

s trvalým pobytem na území ČR 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 občanská a morální bezúhonnost 

 znalost jednacího jazyka. 

3. Občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence 

rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. 
 



 

DALŠÍ POŽADAVKY: 
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, důkladnost, 

spolehlivost, pečlivost, schopnost spolupráce, ochota dále               

se vzdělávat 

• schopnost pracovat pod tlakem 

• časová flexibilita 

• uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet                

a další) 

• umění jednat s lidmi 

• praxe ve veřejné správě vítána 

• praxe ve výše uvedené agendě výhodou 

• řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského vozidla při 

pracovních cestách 

• zkouška ZOZ výhodou 

 

POŽADOVANÉ DOKLADY: 
• přihláška (s přesným označením výběrového řízení) 

• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedenou údaje                         

o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech                           

a dovednostech týkajících se správních činností (v daném 

nebo příbuzném oboru) 

• 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 nevydá, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením) 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

PLATOVÁ TŘÍDA: 
• platová třída 10, platový stupeň podle délky uznané praxe 

v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději 

do 14.09.2022 do 10:00 hodin, a to: 
 

a) na adresu:  

Obecní úřad Mosty u Jablunkova čp. 800, PSČ 739 98   

b) osobně na podatelnu OÚ Mosty u Jablunkova čp. 800 
 

Rozhoduje datum doručení.  
 

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení 

zařazeny. 
 

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi                           

a přílohami v zalepené obálce s označením 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „EKONOM OBCE“ NEOTVÍRAT 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tento výběr kdykoliv v jeho průběhu. 

 


