
 

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE  
 

ÚČETNÍ – SPRÁVCE ROZPOČTU– SAMOSTATNÝ ODBORNÝ 

REFERENT  

 

 

Obecní úřad v Lubníku hledá zaměstnance na pozici účetní – správce rozpočtu – 
samostatný odborný referent. 
 

Délka pracovního poměru: 

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou, zástup za mateřskou dovolenou. 

Místo výkonu práce:  

Obec Lubník 

Předpokládaný termín nástupu: 

 01.03.2022 

Úvazek: preferovaný částečný (0,75, 30 hodin/týden), případně plný 

Platové podmínky: 

Zařazení dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových 

předpisů, platová třída odpovídající druhu práce č. 9-10 

Náplň práce: 

- vedení komplexního účetnictví účetní jednotky podle zákona o účetnictví, provádění 

a koordinace účtování o stavu pohybu a rozdílu majetku a závazků, o výdajích a 

příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetních výkazů, účetní 

závěrky a vedení účetních knih; 

- vedení mzdové a personální agendy obce, výpočet a účtování mezd;  

- příprava podkladů pro sestavování rozpočtu obce, rozpočtových opatření a 

závěrečného účtu obce, zpracování a odesílání účetních výkazů;  

- zajišťování agendy správy dotací obce nebo jiných účelově vázaných prostředků; 

- obstarání platebního a zúčtovacího styku a převodu finančních prostředků, vedení 

pokladny, práce s hotovostí, fakturace;  

- vedení evidence majetku obce, vyhotovování inventurních seznamů, organizace 

inventur;  

- vedení pohledávek obce z místních poplatků a ostatních zdrojů placených 

obyvatelstvem i organizacemi a sledování včasných úhrad, včetně jejich případného 

vymáhání;  

-  zpracování ročních daňových přiznání;  



- obsluha pracoviště Czech Point, vidimace, legalizace;  

- vedení agendy na úseku evidence obyvatel – ohlašovna; 

- spolupráce při tvorbě právních předpisů obce;  

- další související administrativní činnost. 

 

Termín podání přihlášky: 

Písemné přihlášky zasílejte nebo osobně doručte do 31.12.2022 do 12:00 hod. v obálce 

označené v levém horním rohu nápisem „Veřejná výzva – účetní – NEOTVÍRAT“ na adresu: 

 

Mgr. Martin Prokop Totušek 
starosta obce 
Lubník 94 
563 01 Lanškroun 

 

Podrobnější informace jsou uveřejněny na webových stránkách obce www.lubnik.cz  

v sekci dokumenty - úřední deska, nebo se můžete obrátit telefonicky na starostu obce  

724 189 791. 

 

http://www.lubnik.cz/

