
Agend. číslo: 2/2022/VŘ 
Čj. NVES/0905/22 
 

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Nová Ves 

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2022 
 

Tajemnice ÚMOb Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu 

Nová Ves. 

 

Druh práce: samostatný referent účetnictví a rozpočtu   

 

Charakteristika vykonávané práce: 

zajišťování ucelené účetní agendy vč. DPH; rozpočet – návrh, sledování čerpání, rozpočtový výhled, rozpočtové 

provizorium, elektronické zpracování v systému GINIS; místní poplatky, finanční kontrola, inventarizace, vymáhání 

pohledávek, objednávky 

 

Místo výkonu práce: území statutárního města Ostravy 

 

Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v rámci ČR trvalý pobyt 

 - dosažení věku 18 let 

 - způsobilost k právním jednáním 

 - bezúhonnost 

 - ovládání jednacího jazyka 

 

Požadovaná kvalifikace: 

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – obor ekonomický 

 

Jiné požadavky: 

- dobrá znalost účetnictví a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví; prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních 

standardů pro některé vybrané účetní jednotky 

- min. 2 roky praxe jako účetní podvojného účetnictví 

 

 

Výhodou je:  

znalost e-spisu, znalost systému GINIS, znalost rozpočtové skladby, zkouška zvláštní odborné způsobilosti, řidičský 

průkaz sk. B; znalost zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků; znalost zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

 

 

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 

- jméno, příjmení, titul uchazeče 

- datum a místo narození uchazeče 

- státní příslušnost uchazeče 

- místo trvalého pobytu uchazeče 

- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

- druh práce (pracovní místo), o kterou se uchází – číslo výběrového řízení 

- datum a vlastnoruční podpis uchazeče 

 

 

Pozn.: přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, 

průvodním dopise apod. 
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Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: 

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců – originál nebo ověřenou kopii; cizí státní příslušník obdobný 

doklad 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Platová třída: 10. (platové rozpětí od 21.260,- Kč do 31.240,- Kč, dle uznané praxe, v souladu s nařízením vlády  

č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), možnost přiznání osobního 

příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v pl. znění, mimořádné odměny 

 

Předpokládaný nástup: nástup možný ihned nebo dohodou  

 

Lhůta pro podání přihlášky: 18. 5. 2022 do 9:00 hodin 

 

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením na podatelnu ÚMOb Nová Ves, v uzavřené obálce 

s nápisem „NEOTEVÍRAT“, adresou odesílatele a číslem VŘ 

 

Adresa pro podání přihlášky: ÚMOb Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves 

 

Bližší informace na e-mailové adrese: tlefner@novaves.ostrava.cz 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat 

žádného z uchazečů. 

 

V Ostravě – Nové Vsi dne 2. 5. 2022 

 

 

 

 

vz. Ing. Tomáš Lefner, starosta 

podepsáno elektronicky 

 

Ing. Nataša Čeganová 

tajemnice 
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