Město Stráž pod Ralskem
se sídlem Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, IČ 00260967

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Stráž pod Ralskem podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU
Městského úřadu Stráž pod Ralskem
Druh a charakteristika vykonávané práce:
• komplexní agenda rozpočtového procesu v souladu s rozpočtovými pravidly (sestavování
střednědobého výhledu rozpočtu, sestavování ročního rozpočtu, provádění rozpočtových
opatření, kontrola plnění rozpočtu, sestavování závěrečného účtu)
• komplexní agenda účetnictví a výkaznictví v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími
předpisy pro VÚJ (sestavování mezitímních a ročních účetních závěrek)
• příprava ekonomických materiálů do Rady města a Zastupitelstva města
• finanční vypořádání se státním rozpočtem
• zajišťování veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací
• správa místních poplatků
• zajišťování telekomunikačních a datových služeb pro městský úřad
Pracovní poměr:
• založený jmenováním na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Místo výkonu práce: Městský úřad Stráž pod Ralskem
Zákonné předpoklady uchazeče (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně
samosprávných celků, v platném znění):
• státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR a ovládání
jednacího jazyka)
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka
• předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a
SR, v platném znění
Jiné požadavky na uchazeče:
• VŠ vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického směru nebo VŠ vzdělání
v bakalářském studijním programu ekonomického směru, popř. úplné střední vzdělání s
maturitní zkouškou ekonomického směru
• orientace v ekonomické oblasti a účetnictví vč. orientace v příslušné legislativě:
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí předpisy
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a prováděcí předpisy
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
• praxe ve veřejné správě vítána
• praxe v ekonomickém oboru minimálně 3 roky
• aktivní přístup k řešení problémů
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• dobré komunikační schopnosti, schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita,
samostatnost a organizační dovednosti
• odolnost při řešení krizových a konfliktních situací
• výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• řidičské oprávnění skupiny „B“
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, výhodou
Platová třída odpovídající druhu:
• 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Termín nástupu:
• 2. ledna 2018, popř. dle dohody
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
občana
• datum a podpis uchazeče
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• ověřenou kopii osvědčení vydané podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích ČSFR, ČR a SR, v platném znění (tzv. lustrační osvědčení); toto osvědčení
nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
• prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby
výběrového řízení
Lhůta pro podání přihlášky:
• 15. listopadu 2017 do 10.00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky:
• přihláška může být podána osobně na podatelnu Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem
nebo poštou na adresu Městský úřad, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
• uzavřená obálka bude označena „Neotvírat - výběrové řízení - vedoucí finančního
odboru“
Informace:
• Mgr. Oldřich Němec, tajemník MěÚ, tel. 487 822 299, e-mail: nemec@strazpr.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo vyhlásit v případě potřeby další kolo
výběrového řízení.
Ve Stráži pod Ralskem dne 25. 10. 2017
Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ
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