
Veřejná výzva 

Obec Ostružná vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 S., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na pracovníka Obce Ostružná na pozici 
administrativní pracovník – poplatky, vodné a stočné, spisová služba, pokladna, 

evidence obyvatel, CZECHPOINT.  
 

Požadavky pro vznik pracovního poměru:  
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let  
• státní občanství České republiky  
• způsobilost k právním úkonům  
• trestní bezúhonnost  
• požadované vzdělání - střední ekonomické s maturitou  
• znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 
• orientace v oblasti veřejné správy, tj. znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou.  
 
Další požadavky, schopnosti:  
• flexibilita  
• přesnost a spolehlivost 
• psychická odolnost 
• dobrý zdravotní stav 
• ochota se dále vzdělávat  
• komunikační schopnosti.  
 
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:  
1. jméno, příjmení a titul 
2. datum a místo narození  
3. státní příslušnost 
4. místo trvalého pobytu 
5. číslo občanského průkazu  
6. datum a podpis uchazeče  
7. telefonní a emailové spojení. 
 
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:  
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  



Nabízíme:  
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, 9. platová třída 
• pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou  
• předpokládaný nástup pracovníka k 1. 9. 2022  
• dobré pracovní prostředí. 
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit osobně nebo poštou tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. 6. 2022 do 15:00 hodin na adresu:  
Obecní úřad Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná.  
 

Obálku označit slovy: Veřejná výzva - administrativní pracovník.  

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu v libovolné fázi bez uvedení 
důvodu.  

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                       Roman Roušal, starosta obce 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 5. 2022 

Sejmuto:  


