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Veřejná výzva 

Starostka obce Přepychy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice: 

 

Asistent/ka starostky a referent/ka veřejného opatrovnictví – úředník obce 

zařazený do obecního úřadu 

 
 místo výkonu práce: Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy 
 pracovní poměr na dobu neurčitou  
 předpokládaný termín nástupu: ihned 

Charakteristika pracovní pozice: 

 asistent/ka starostky 
 opatrovnictví – komunikace se soudy, úřady, lékaři, správa majetku opatrovanců, udržování 

pravidelného kontaktu s opatrovanci a naplňování jejích potřeb, 
 legalizace a vidimace, Czech point 
 spisová služba 
 úřední deska – zveřejňování dokumentů 
 zveřejňování informací o dění v obci 

 
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát: 

 fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je 
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

 dosáhla věku 18 let 
 je způsobilá k právním úkonům 
 je bezúhonná 
 ovládá jednací jazyk 

 
Požadované kvalifikační předpoklady: 

 středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 
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Další požadované předpoklady: 
 orientace v legislativě související s požadovanou prací a schopnost její praktické aplikace 
 znalost práce s výpočetní technikou 
 praxe ve veřejné správě výhodou 
 dobré organizační a komunikační schopnosti 
 spolehlivost, pečlivost, vstřícnost, ochota 
 morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě 

 
Způsob, termín a místo nástupu: 

 pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup ihned, místo výkonu práce Obec Přepychy 
 

Platové zařazení: 
 řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením 

vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 8. platová třída 
 v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován osobní příplatek 

 
Lhůta pro podání písemné přihlášky: 

  19. 5. 2022 do 15 hod 
 

Náležitosti přihlášky: 
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a 
podpis 

 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se 
značkou „Asistent/ka starostky a referent/ka veřejného opatrovnictví – neotvírat“ osobně nebo 
zašlete na adresu: 

Obec Přepychy 
starostka Zdeňka Seidelová 
Přepychy 5 
517 32 Přepychy 
 

Bližší informace podá Zdeňka Seidelová, starostka obce, tel: 603 485 369. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v průběhu. 
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Tel.: 494 628 111, 603 485 369 
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