
OBEC KNĚŽPOLE 
Kněžpole čp. 125, PSČ 687 12, IČ 00291013 

 

 

Výběrové řízení na obsazení místa  

Referent/ka společné státní správy a samosprávy 
 

 

 

Starosta obce Kněžpole vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent/ka 

společné státní správy a samosprávy 

 

 

Náplň práce: 

 

- Odpovědnost za agendy podatelny, místních poplatků, evidence obyvatel a 

odpadového hospodářství 

- Vedení spisové služby a archivnictví 

- Vedení pokladny 

- Organizační zajištění voleb a zasedání orgánů obce 

- Evidence a vyřizování žádostí o dotace z rozpočtu obce 

- Zajištění chodu úřadu a kanceláře starosty 

- Agenda Czech Pointu, legalizace a vidimace 

- Výkon funkce veřejného opatrovníka 

- Organizace akcí pořádaných obcí 

- Člen redakční rady Kněžpolských novin 

- Knihovník – výběr, nákup a evidence knih, vedení výpůjčního systému a výkaznictví 

 

Plat a pracovní poměr: 

 

- V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, platová třída 8 

- Nástup možný ihned nebo dle dohody 

- Pracovní poměr na dobu neurčitou – zkušební doba 3 měsíce 

- Místo výkonu práce – obec Kněžpole 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 

- Státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 

občanem a má v České republice trvalý pobyt 

- Věk minimálně 18 let 

- Způsobilost k právním úkonům 

- Bezúhonnost 

- Ovládání jednacího jazyka - češtiny 

 

Požadavky: 

 

- Min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 



OBEC KNĚŽPOLE 
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- Znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy 

- ŘP sk. B 

- Dobrá uživatelská znalost práce s PC  

- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti veřejné správy, jinak nutnost 

absolvování do 18 měsíců od nástupu 

- Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, flexibilita 

 

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: 

 

- Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a 

odborných znalostech a dovednostech 

- Výpis z rejstříku trestů (výpis nesmí být starší jak 3 měsíce) 

- Kopie dokladu o nejvyšších dosaženém vzdělání 

- Prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů a s uchováním předložených 

kopií dokladů, které jsou předloženy pro účely tohoto výběrového řízení do doby jeho 

ukončení, max. po dobu 3 měsíců 

Přihlášku je nutno podat písemně do 26.1.2023 na adresu: Obec Kněžpole, Kněžpole 125, 687 

12.  

 

Obálku označte: Výběrové řízení – pracovní pozice 

 

Bližší informace sdělí starosta obce Kněžpole Ing. Petr Jakšík, tel. 606 690 397, e-mail: 

starosta@knezpole.cz 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

Vyvěšeno: 17.1.2023 

Sňato: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Jakšík, starosta Kněžpole 

e-mail:  starosta@knezpole.cz 

tel. 606 690 397   
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