
 

 

Obec Přezletice přijme pracovníka/ci na pozici: 
 

REFERENT/KA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU 

 
 místo výkonu práce: Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, 250 73 Přezletice 

 pracovní úvazek: 40 h/týdně  

 platové zařazení v souladu s Nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění pozdějších 

předpisů a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 předpokládaný nástup: 1. 3. 2021 

 pracovní poměr na dobu neurčitou 

 
 

Charakteristika práce: 
 

 spisová služby 

 legalizace a vidimace 

 pokladna 

 komunikace s nadřízenými úřady a jejich odbory 

 správní řízení 

 služby občanům 

 poplatky 

 výkon státní správy a samosprávy 

 

Požadované předpoklady: 

 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost 

 min. středoškolské vzdělání s maturitou 

 znalost problematiky územních samosprávních celků 

 uživatelská znalost práce na pc – MS Office (Word, Excel, Microsoft Outlook, internet) 

 samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost, organizační schopnosti, ochota se dále 

vzdělávat 

 výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti 

 

 

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice 
IČ: 00240656                                                 www.prezletice.cz 

DIČ: CZ00240656 

Tel./fax:  286 852 133                                                    obec@prezletice.cz 

Tel.:  286 853 333 starosta@prezletice.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,                     č.ú. 247611399/0800 

ID datové schránky: y4jb5vi 

 

mailto:starosta@prezletice.cz


Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 datum a podpis uchazeče 

 

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady: 

 strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a 

odborných znalostech a dovednostech 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Uzávěrka přihlášek: 

 nabídky s požadovanými podklady je nutno doručit nejpozději do 12:00 dne 25. 2. 2021 a to: 

o poštou na adresu Obecního úřadu Přezletice k rukám starosty obecního úřadu, 

Veleňská 48, 250 73 Přezletice 

o osobně na podatelnu Obecního úřadu Přezletice, Veleňská 48, 250 73 Přezletice 

o e-mailem: mistostarosta@prezletice.cz 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce 

s označením „Referent/ka - přihláška“ s uvedením adresy podavatele, případně na e-mail 

mistostarosta@prezletice.cz 

 

Bližší informace podá: 

Jan Macourek, místostarosta obce Přezletice, e-mail: mistostarosta@prezletice.cz 

 

 

 

V Přezleticích       Tomáš Říha 
        starosta obce 
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