
OBEC  Hrušovany u Brna 

Obecní úřad Hrušovany u Brna 
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna 

 
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy 

na  obsazení funkčního místa úředníka/úřednice 

 
Tajemnice Obce Hrušovany u Brna vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a 

zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

 

Výzvu na funkční místo úředníka/úřednice 

 

Referent/referentka –evidence obyvatel, podatelna 

 
Místo výkonu práce:  Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u 

Brna 

 

Úvazek:  plný, smlouva na dobu neurčitou 

 

Charakteristika pozice: zajišťuje činnosti na úseku evidence obyvatel, zajišťuje komplexně 

spisovou službu, vedení spisovny a archivu,  vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin, 

činnosti na úseku přípravy organizačně-technického zajišťování voleb, zpracování a hlášení 

zpráv, pořizování zápisů z jednání zastupitelstva obce, sekretariát starosty 

 

Požadavky: -    vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou 

- znalost zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 

- znalost zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění - 

výhodou 

- znalost zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění – výhodou 

- znalost agendy Czech Point - výhodou 

- dobré komunikační schopnosti a vstřícné jednání s občany, bezúhonnost, 

samostatnost, odpovědnost 

- praxe ve veřejné správě vítána 

- znalost práce na PC 

 

Termín nástupu:   1. 11. 2016 

 

Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

a nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném znění, 7.platová třída, zařazení dle 

dosažené praxe 

 

Další předpoklady:  

- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 

- věk minimálně 18 let 

- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost 

- ovládání jednacího jazyka 



 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

  Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

občanského průkazu, datum a podpis, kontaktní spojení (telefon, e-mail) a prohlášení o 

souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby této výzvy. 

 

 

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady: 

- strukturovaný životopis, ve kterém se mimo jiné uvedou údaje o 

dosavadních zaměstnáních, odborných a jazykových znalostech 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 

domovským státem, 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v uzavřené obálce 

označené „Neotvírat – Výzva - evidence obyvatel“ do 12. 8. 2016 na adresu: 

 

     

Obecní úřad Hrušovany u Brna 

Masarykova 17 

664 62 Hrušovany u Brna 

 

nebo můžete předat osobně na podatelně obecního úřadu. 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu. 

 

  

 

Ing. Hana Táborská, v.r. 

tajemnice OÚ 

 

 

 

        

Vyvěšeno na úřední desce:    12. 07. 2016 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 12. 07. 2016 

 

 

Sejmuto z úřední desky: 

Sejmuto z elektronické úřední desky: 

 


