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 Ve Žlebech 17.8.2016  
   

 

 

                   Obec Žleby, IČ:00236691, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby  
 
                                               v y h l a š u j e   v ý b ě r o v é   ř í z e n í 
 
na obsazení místa referenta majetkové správy s místem výkonu práce ve Žlebech. Pracovní poměr 
bude uzavřen na dobu URČITOU od 1.10.2016 do 30.9.2018. Uchazeč musí splňovat následující 
podmínky: 
 
- je státním občanem České republiky popřípadě má trvalý pobyt v ČR, cizí státní příslušník 
splňuje podmínky zák.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,  ve znění 
pozdějších předpisů  
 
- dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládá jednací jazyk.       

 
Obec Žleby dále požaduje splnění následujících podmínek:  
- ke dni nástupu ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou - vítáno je vzdělání 
ekonomického směru. 
 
- dobré komunikační schopnosti – velmi dobrá znalost práce na PC – excel, word. 
- dále vítáno: znalost problematiky účtování daně z přidané hodnoty, znalost fakturačních programů  
a  problematiky v oblasti smluvních vztahů mezi dodavateli a odběrateli služeb. 
 
 
Platové zařazení: - platová třída 8 - dle zákona č. 262/2006  Sb. 
 
 
Náležitosti přihlášky: 
- jméno, příjmení, titul uchazeče, - datum a místo narození, 
- státní příslušnost, - místo trvalého pobytu 
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

příslušníka, datum a podpis.  
- kontaktní telefon nebo email 

 
Uchazeč dále doloží k přihlášce tyto doklady: 
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech – uvítáme životopis napsaný vlastní rukou (není 
podmínkou). 

- Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezúhonnosti. (Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem předkládá až vybraný uchazeč před podpisem pracovní smlouvy). 

- prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál předloží uchazeč 
k nahlédnutí při pohovoru). 
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- Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích 
přílohách v souladu s ustanovením § 5 zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Přihlášky zasílejte v zapečetěné obálce, označené „NEOTVÍRAT–Výběrové řízení na referenta 
majetkové správy“,  na adresu: Obec Žleby, podatelna, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby, v 

termínu do: 2.9.2016, do 12.00 hodin. 
 
Dne 5.9.2016 ve 14.00 hodin bude provedeno otevírání došlých obálek a kontrola náležitostí. 
Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru, který bude 
obsahovat:        
 
 
1) Praktická zkouška na PC (jednoduchý diktát se zápisem do textového editoru v programu 
Word a vyhotovení tabulky v Excelu dle předloženého vzoru).   
(maximální počet bodů v hodnocení: 25) 
 
2) Písemný test všeobecných znalostí  
(maximální počet bodů v hodnocení: 10) 
 
3) Ústní pohovor zaměřený na obecný přehled uchazeče o budoucím zaměstnání (dotazy členů 
komise z oblasti evidence majetku, fakturace, stavebnictví, uzavírání smluv).   
(maximální počet bodů v hodnocení: 25) 
 
 
Každý stupeň výběrového řízení bude hodnocen počtem získaných bodů, uchazeč s největším 
bodovým ziskem bude doporučen komisí k uzavření pracovní smlouvy. 
 
 
Vedoucí úřadu (starosta obce) má právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho z uchazečů nevybrat. 
Tel. kontakty:  327 398 107 
Email:  starosta@ouzleby.cz 
 
 
 
                                                                                             Vladimír Šindelář, starosta obce Žleby 


