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Město Kojetín 
tajemník městského úřadu 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
Tajemník Městského úřadu Kojetín 

v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

nabízí pracovní poměr na dobu určitou, na pozici 
 

Referent/ka na úseku místních a správních poplatků 
na finančním odboru, Městského úřadu Kojetín 

 

Místo výkonu práce: 

Město Kojetín 

Pracovní poměr: 

Na dobu určitou, po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti 

Termín nástupu: 

Dohodou (od srpna 2020) 

Druh práce: 

Komplexní výkon agendy při správě daní a poplatků. Kompletní správa místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, včetně vymáhání daňových pohledávek, 
Zpracování návrhu obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za provoz za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

 Platové zařazení: 

Platová třída 10., dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 
správě a nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb. 

Státní občanství České republiky, popřípadě trvalý pobyt v České republice u cizích 
státních občanů, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností 
stanovené zvláštním právním předpisem. 

Kvalifikační předpoklady: 

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání. 

Další požadavky: 

• samostatnost, přesnost a spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, organizační a 
komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, aktivní přístup k řešení 
problémů 

• výhodou – ZOZ při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 

• výhodou – znalost podsystémů IS VERA Radnice 

• výhodou – zkušenost s činností shodné s druhem práce 
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Termín podání přihlášky: 

Do 30.07.2020 12:00 

Náležitosti písemné přihlášky 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

b) datum a místo narození uchazeče, 

c) státní příslušnost uchazeče, 

d) místo trvalého pobytu uchazeče, 

e) adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu 

f) informace, zda uchazeč splňuje předpoklady a další požadavky nabídky 

g) datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce se připojí 

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v druhu 
práce, 

Přihlášky doručte na adresu: 

Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín 

v zalepené obálce s nápisem: NEOTVÍRAT Referent/ka na úseku místních a správních 
poplatků 

Bližší informace lze získat: 

Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín, tel.: 581 277 450, 
e-mail: fo@radnice.kojetin.cz. 

 

 

 

 

 

 

 
Bc. Jiří Stav  
tajemník MěÚ 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 02.07.2020 
Vyvěšeno na el. úřední desce: 02.07.2020 
Sejmuto z úřední desky:  
Sejmuto z el. úřední desky:  
 
Razítko úřadu a podpis odpovědné osoby …………………………………………………. 
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