
Město Volyně  
náměstí Svobody 41
387 01 Volyně 

Tajemnice Městského úřadu  Volyně vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

výběrové řízení 
na obsazení funkce vedoucí/ho finančního odboru Městského úřadu Volyně

Místo výkonu práce: Městský úřad Volyně
Druh práce: správce rozpočtu, mzdová agenda
Předpokládaný termín nástupu: do pracovního poměru ihned, případně dle dohody, do funkce vedoucí/ho 
odboru : 1. července 2021
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: (§ 4 zák. č. 312/2002 Sb.)
 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 
       a násl. zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR,
 dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého jazyka,
 splnění dalších předpokladů stanovených zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
       výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích v platném znění (tzv. lustrační zákon) – nevztahuje
       se na uchazeče narozené po 1.12.1971.
Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického směru,
 znalost účetnictví a orientace v hospodaření územních samosprávných celků,
 znalost právních předpisů v oblasti ekonomické a daňové, 
 analytické a koncepční schopnosti, řídící, organizační, prezentační a komunikační schopnosti,
 odpovědnost, spolehlivost, schopnost spolupráce,
 znalost práce na PC.
Uvítáme:
 praxi v ekonomické oblasti veřejné správy, znalost rozpočtové skladby, popř. mzdové agendy,
 znalost práce v IS FENIX, KEO4,
 zkoušku zvláštní odborné způsobilosti  dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.,   pro správní činnosti  při  finančním 

hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti dle § 6 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném 
znění a k přihlášce je nutno v souladu s § 6 odst. 4 přiložit tyto doklady: 
 životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
       a  dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný  doklad
       osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
       se bezúhonnost čestným prohlášením,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 osvědčení a čestné prohlášená dle zák. č. 451/1994 (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971).
Platové podmínky:   
 odměňování podle zákoníku práce 262/2006 Sb.,  NV č. 222/2010 Sb. a NV č. 341/2017 Sb., 11. platová třída

       (25 510 Kč – 33 790 Kč  podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek a příplatek za vedení
Přihlášky do výběrového řízení:   
Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 3. května 2021  do 16,00 hod. na adresu: 
Městský úřad Volyně, nám. Svobody 41, Volyně nebo osobně na podatelnu MěÚ Volyně. Uzavřenou obálku 
označte „Výběrové řízení – FO - neotvírat“.  

Ve Volyni dne:16.4.2021

Bc. Miloslava Benediktová  
tajemnice MěÚ Volyně


