
  
 

Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 

    Městys Dolní Čermná 
vyhlašuje výběrové řízení 

Název pracovní pozice: 

referent/referentka pro výkon matriční agendy, 

agendy evidence obyvatel a samosprávných činností  
 
Délka pracovního poměru: 

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíců. 

  

Místo výkonu práce: 

Dolní Čermná  

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru a další požadavky: 

 věk 18 let, způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnost, státní občanství ČR, u cizího 

státního občana trvalý pobyt v ČR    

 vzdělání alespoň středoškolské s maturitou  

 orientace v oblasti veřejné správy a v právních předpisech vztahujících se k její činnosti a k 

vykonávané pracovní pozici 

(zák. č. 301/2000 o matrikách…, zák. č. 186/2013 o nabývání a pozbývání státního občanství 

ČR, zák. č. 133/2000 o evidenci obyvatel…, zák. č. 500/2004 správní řád, zák. č. 89/2012 

občanský zákoník, zák. č. 128/2000 o obcích, atd.) 

 praxe v oblasti veřejné správy výhodou 

 výhodou absolvování zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství 

nebo při vedení evidence obyvatel  a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů; 

v opačném případě je podmínkou absolvování zvláštní odborné způsobilosti pro určenou 

správní činnost  

 dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, loajálnost, asertivní jednání 

 profesionální vystupování; dobré vyjadřovací schopnosti v ústním i písemném projevu  

 znalost cizího jazyka výhodou 

 řidičské oprávnění alespoň skupiny B 

 aktivní znalost práce s PC (MS Office) 

 

Charakteristika vykonávané činnosti:  

- vedení matriční agendy 

- vedení agendy evidence obyvatel 

- provádění ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů na listinách    

  (vidimace a legalizace) 
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- poskytování služeb CZECH POINT, konverze dokumentů  

- zajišťování činností podatelny a související spisové služby (včetně obsluhy datové schránky    

  městyse)  

- zajišťování činností pokladny (příjem a výdej hotovosti, výběr poplatků) 

- plnění dalších činností dle pracovní náplně a úkolů nadřízených (organizační zajišťování voleb,  

  zpracování zpráv o občanech pro soudy a orgány policie, základní registry veřejné správy, atd.)      

 

Předpokládaný nástup: 

od 01.01.2017 

 

Platové podmínky: 

Platové ohodnocení bude stanoveno v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (minimálně 8. platová 

třída)  

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení, titul zájemce 

 datum a místo narození zájemce  

 státní příslušnost zájemce 

 místo trvalého pobytu zájemce 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu 

 datum a podpis zájemce 

 kontakty (telefon, e-mail) 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vzdělání, přehled zaměstnání 

s uvedením zaměstnavatele, období, vykonávané pozice, hlavní pracovní náplně, případně 

reference, …)  

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 motivační dopis 

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 17.10.2016 do 11.45 hod. v obálce označené nápisem 

„Neotevírat - výběrové řízení – MATRIKA“  na adresu: 

             Úřad městyse 

             Dolní Čermná čp. 76   

             561 53 Dolní  Čermná  

 

Další informace poskytne: 

Petr Helekal, starosta městyse 

tel.: 603 847 093 nebo 465 393 125 

 

V Dolní Čermné, 30. září 2016                                  

                                                                                                         Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                              starosta 


