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vyhlašuje výběrové řízení na pozici

MZDOVÁ ÚČETNÍ
A REFERENT/KA DOTACÍ

Pracovní náplň:
• vedení komplexní mzdové agendy (zpracování 

mezd, pojištění, srážky, nemocenské,  apod.)
• personalistické práce (činnosti související se zaháje-

ním, ukončením a trváním pracovního poměru)
• zpracování ročního zúčtování daně z příjmů ze zá-

vislé činnosti zaměstnanců
• zajišťování agendy správy dotací nebo jiných úče-

lově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití 
dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových 
prostředků.

 
Platové zařazení:
• 9. platová třída, event. 10.platová třída podle 

rozsahu výkonu agendy správy dotací, výše 
platu dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, příloha č. 2 a Nařízení vlády 
222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce

Požadavky:
• minimálně SŠ/VŠ vzdělání 
• znalost mzdové problematiky
• praxe na obdobné pozici min. 2 roky výhodou

• znalost práce s PC 
• řízení motorového vozidla, oprávnění alespoň
    skupiny B (aktivní řidič)

Písemná přihláška musí obsahovat
tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo-

lení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka;
• datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce zájemce musí připojit: 
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší
   než 3 měsíce
• úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání;
• Přihlášku doručte na adresu:
   Obecní úřad Kvasiny čp. 81, 517 02 Kvasiny 
• bližší informace podá starostka Ing. Alice Nováková, 

tel. 602 190 886

OZNÁMENÍ OBCE KVASINY 
na základě § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších novel, Rada obce schválila na svém zasedání dne 
6.8.2018 usnesením č. 1/129/2018.

Zájemci o koupi pozemku se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,
které musí být doručeny na adresu Obce Kvasiny (Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02) 

v uzavřené obálce s názvem „Prodej pozemků st. 436 a 1130/2“ 
nejpozději do pondělí 3. 9., do 8.00 hodin

Jedná se o pozemek nacházející se v severozá-
padním okraji obce Kvasiny. V platném územním 
plánu je zahrnutý do ploch BI – bydlení v rodin-
ných domech městského a příměstského typu.

Pozemek je napojen na následující inženýrské 
sítě: vodovod, kanalizace, plyn a elektrická 
energie. Všechny inženýrské sítě se nacházejí 
přímo na pozemku nebo na jeho hranici.

Prodej se uskuteční za podmínek uvedených 
v kupní smlouvě, která je přílohou tohoto zámě-
ru. Plné znění naleznete na www.obec-kvasiny.cz.

ZÁMĚR PRODAT 
Pozemek stavební parcelu p. č. s. 436 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m2

a pozemek pozemkovou parcelu p. č. 1130/2 – trvalý travní porost o výměře 694 m2

v katastrálním území Kvasiny a ve vlastnictví Obce Kvasiny
za minimální celkovou cenu 640.000 Kč
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