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Tel.: 547 232 433,  
e-mail: podatelna@opatovice.eu 

Bankovní spojení: 4020000356/6800 
IBAN:  CZ95 6800 0000 0040 2000 0356 
SWIFT:  VBOE CZ 2X 
 

Obec Opatovice 
IČ: 00488241, DIČ: CZ00488241 
Velké dráhy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad 
 

www.opatovice.eu 

Obec Opatovice, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Keclíkem, vyhlašuje podle zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v aktuálním znění veřejnou výzvu na 
obsazení pracovního místa  
 

 
Odborný referent/ka úseku vnitřních věcí 

 
 
Místo výkonu práce:    Obecní úřad Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice 
 
Pracovní poměr:   na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou  
 
Pracovní úvazek:   plný úvazek (40 hodin týdně)  
 
Předpokládaný nástup:  nejpozději od 1.6.2021 
 
Platové zařazení:   9. třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb.     
 
Zaměstnanecké benefity:  stravenky, sick days, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP 
 
 
Náplň práce: 
 

- vedení spisové agendy obce, podatelna obecního úřadu, 
- obsluha e-mailové a a datové schránky, 
- elektronická i kamenná úřední deska úřadu a webových stránek obce,  
- Práce v programu Gordic (pokladna, poplatky, spisová služba, evidence obyvatel), 
- vedení pokladny a správa poplatků, 
- vidimace, legalizace a CzechPOINT, 
- vedení evidence obyvatel – správní řízení na úseku evidence obyvatel, přihlašování 

k trvalému pobytu, 
- správa hřbitova (uzavírání smluv, evidence hrobových míst a příprava podkladů pro výběr 

nájemného), 
- organizační zajištění voleb, 
- informovanost občanů (webové stránky, informační tabule, obecní rozhlas, mobilní rozhlas). 

 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
 

- dosažení věku 18 let, 
- způsobilost k právním úkonům, 
- státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice, 
- bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, 
- ovládání jednacího jazyka, 
- schopnost samostatně pracovat, 
- úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. 

 
Další požadavky: 
 

- pečlivost, důkladnost, spolehlivost, 
- dobré organizační schopnosti, 
- vstřícný přístup k občanům, 

- znalost uživatelské práce s PC, MS Office (Word, Excel,…), 
- praxe ve veřejné správě výhodou. 
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Obsah přihlášky: 
 

- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, telefonní a 
emailový kontakt, datum a podpis uchazeče. 

 
K přihlášce se připojí tyto doklady: 
 

- strukturovaný životopis, 
- výpis z evidence rejstříků trestů (ne starší 3 měsíce), 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 
Obálku označenou „Výběrové řízení - referentka Obecního úřadu – NEOTVÍRAT“ doručte nejpozději 
do 7.5.2021 do 12:00 hod. osobně na podatelnu Obecního úřadu v úřední hodiny nebo poštou na 
adresu: 
 
Obecní úřad Opatovice 
Velké dráhy 152 
Opatovice 
664 61 Rajhrad 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče či zrušit tuto veřejnou výzvu 
kdykoli v jejím průběhu. 
 
Bližší informace podá referentka Obecního úřadu Opatovice Trněná Kristýna, tel. č. 772 728 075, 
email: podatelna@opatovice.eu   
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Keclík 
    starosta obce 

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 6.4.2021 
 
Svěšeno dne: 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 6.4.2021 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 


