
Veřejná výzva 
k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa 

 
 

Obec Rybniště, zastoupené starostou obce Ing. Romanem Forferou, vyhlašuje dne 
14.6.2019 veřejnou výzvu v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, k přihlášení zájemců 
na obsazení pracovního místa: 
 

referent/ka Obecního úřadu Rybniště 
 
Druh práce: 
Referent společné státní správy a samosprávy  
(zejména agenda bytového fondu, nájmy pozemků, povolení kácení dřevin, odpadové 
hospodářství, spisová služba, obsluha kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, 
silniční správní úřad) 
 
Místo výkonu práce:  
Rybniště 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů): 

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
- státní občan České republiky, 
- bezúhonnost.  

 
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru:  

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
- praxe ve veřejné správě výhodou, 
- znalost práce na PC (MS Office), 
- řidičský průkaz skupiny B, 
- dobré organizační a komunikační schopnosti, 
- schopnost samostatného rozhodování. 

 
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul zájemce, 
b) datum a místo narození zájemce, 
c) státní příslušnost zájemce, 
d) místo trvalého pobytu zájemce, 
e) číslo občanského průkazu  
f) datum a podpis zájemce. 
i) adresu, na kterou se přihláška odesílá. 
 
K přihlášce zájemce připojí: 

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 



Lhůta pro podání přihlášky: 
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději dne 8.7.2019.  
 
Místo a způsob podání přihlášky: 

- písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte na Obecní úřad 
Rybniště, k rukám starosty obce Ing. Romana Forfery, č.p. 33, 40751  Rybniště 
v uzavřené obálce označené slovy: „Neotvírat – veřejná výzva referent OÚ“, 

- vybraní zájemci mohou být přizváni k osobnímu pohovoru v 29. týdnu r. 2019. 
 
Nabízíme: 

- nástup ihned, 
- 9. platovou třídu podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

- zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe. 
 
 
 
V Rybništi, dne 14.6.2019 
   
 
 
 
 
Ing. Roman Forfera v.r. 
starosta obce 
 


