OZNÁMENÍ

O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení
na funkci

VEDOUCÍ FINANČNĚ SPRÁVNÍHO ODBORU
druh práce:

Komplexní řízení, organizace a koordinace práce finančně správního odboru,
který zajišťuje:
1. v samostatné působnosti
• přípravu návrhu rozpočtu města a jeho OS, včetně následné kontroly plnění, a
provádění rozpočtových opatření a jejich evidence,
• zpracovává finanční analýzy pro rozhodování orgánů města,
• ve spolupráci s ostatními útvary města přípravu, čerpání a využití dotací po
ekonomické stránce
• finanční vypořádání dotací
• pokladnu a fakturaci
• vedení účetnictví města, sestavování účetních závěrek a jejich schvalování
• přezkoumání hospodaření města a zpracování závěrečného účtu města,
• vedení grantového systému města, včetně kontroly
• agendu platů a odměn vyplácených městem
• občanské obřady
• pronájem hrobových míst
2. v přenesené působnosti
• správu místních a správních poplatků (zák. č. 565/1990 Sb.),
• působnost obecního úřadu u veřejných sbírek (zák. č. 117/2001 Sb.),
• agendu provozování hazardních her (zák. č. 186/2016 Sb.),
• vykonává působnost obecního úřadu při správě daní (zák. č. 280/2009 Sb.),
• vidimaci a legalizaci
• evidence obyvatel a matriku
• vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
• vydávání rybářských lístků

místo výkonu práce: Území města Police nad Metují
platové podmínky:

10. platová třída

Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku a
předpoklady dané §2 zákona 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky.

Požadavky:






vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického,
právního nebo veřejnosprávního směru a současně nejméně 3 roky praxe v ekonomické oblasti
nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s ekonomickým
zaměřením a současně nejméně 6 let praxe v oblasti veřejných financí,
orientace v zákoně o obcích a v oblasti finančního hospodaření, nakládání s majetkem,
rozpočtu a účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
velmi dobrá znalost práce s PC, příp. znalost ekonomických SW
organizační schopnosti

Výhody



zkušenosti v řídící práci
výhodou je vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijní programu dle přílohy 2
vyhlášky Č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat
zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnosti při finančním hospodaření územních
samosprávných celků a jeho přezkumu nebo při správě daní a poplatků nebo zvláštní odborná
způsobilost pro správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a
jeho přezkumu nebo při správě daní a poplatků,

Uzávěrka přihlášek:

18. prosince 2020

Termín nástupu:

1. března 2021

Za účelem seznámení se s výkonem funkce a činností odboru FSO je možné dle dohody nastoupit na pozici
referenta odboru od 1. února 2021.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: podatelna@policenm.cz

Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:







životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností týkajících se
správních činností (včetně kontaktních informací e-mailu a tel. čísla)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o splnění předpokladů uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona 451/1991 Sb.
(lustrační zákon)
ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon),
popř. doklad o jeho vyžádání,

Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ - vedoucí FSO“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.
V Polici nad Metují
dne 2. 12. 2020

Ing. Pavel Pohner
tajemník MěÚ
tel. 491 541113, 728 986 341

