
 

Obec Lesonice 
Lesonice č. p. 74, 67201 Moravský Krumlov 

OZNÁMENÍ 
o vyhlášení veřejné výzvy 

 
Obec Lesonice zastoupená starostou obce vyhlašuje v souladu s ust. §6 ODST. 1 ZÁKONA Č. 312/2012 
Sb., o úřednících samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení 
pracovního místa účetní Obecního úřadu Lesonice. 
 
Místo výkonu práce: Obec Lesonice – správní obvod obce Lesonice 
Druh práce: kompletní vedení účetnictví  obce včetně mzdového účetnictví, zpracování měsíčních 
uzávěrek a roční účetní uzávěrky obce, příprava podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtové 
opatření, elektronické bankovnictví, vedení pokladny, vidimace a legalizace, obsluha spisové služby a 
datové schránky, Czech Point, evidence obyvatel, zpracování daňových přiznání,a statistických 
výkazů, archivace, kontroly v rámci samosprávního územního celku, kontrolní činnost na úseku 
hospodaření příspěvkové organizace, další administrativní činnost a plnění dílčích úkonů. 
 
Předpokládaný nástup: 
-od 1.4.2015 
-pracovní úvazek 24hod. za týden 
-pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 
 
Předpoklady: 
-občan ČR 
-věk nad 18 let 
- bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům 
- vyšší odborné vzdělání, nebo úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (ekonomický 
směr, veřejná správa) 
 
Další požadavky: praxe na odborné pozici výhodou, znalost podvojného účetnictví – účetnictví obcí, 
pokročilá znalost PC a PC programů Microsoft Word, Excel, orientace v právních předpisech (zákon o 
účetnictví, zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, zákon o obcích, správní řád a další 
právní předpisy dle náplně práce, základní povědomosti o daňové a mzdové problematice), 
zodpovědnost, spolehlivost, ochota se samostatně vzdělávat. 
 
Platové zařazení: 9. platová třída(dle odbornosti a uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost 
postupného přiznání osobního příplatku. 
 
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje (telefonní kontakt, E-mail), datum a 
podpis. 
 
K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů (ne starší, než 3 měsíce), 
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s osobními údaji, další 
doklady, prokazující splnění výše uvedených požadavků, nebo prokazující schopnosti, znalosti a 
dovednosti mající vztah na obsazovanou pozici. 
 



 
Lhůta pro podání přihlášky je do:  15:00hod. 16.3.2015 
Přihlášky je možné podávat osobně v kanceláři Obecního úřadu Lesonice, poštou na adresu Obecního 
úřadu Lesonice č.p. 73, 672 01 Mor. Krumlov. Pro přihlášky podané poštou je rozhodné datum jejího 
doručení na Obecní úřad v Lesonicích. 
Obálku obsahující přihlášku společně s přílohami označte textem:  ,,Přihláška do veřejné výzvy – 
neotvírat“. 
 
Způsob výběru: 
S kandidáty, kteří budou nejlépe splňovat podmínky proběhnou 19.3.2015 pohovory. O termínu 
ústního pohovoru budou vybraní kandidáti vyrozuměni písemně (případně na E-mail). 
 
Kontakt pro uchazeče: 
Pavel Herman, starosta obce, tel.: 721676580, e-mail: starosta@lesonicemk.cz 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu, nebo nevybrat žádného 
uchazeče. 
 
V Lesonicích dne 26.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pavel Herman 
        starosta obce 

mailto:starosta@lesonicemk.cz

