
občasník pro občany Bítova a Koněprus
50. vydání – květen 2016 - vydává Obecní úřad Koněprusy – zdarma

Vážení sousedé,

se vrcholícím jarem přicházíme se

Zpravodajem, který sice není příliš rozsáhlý, ale

je aktuální svým obsahem. Najdete v něm

několik informací o dění v obci a přehled toho,

co nás v nejbližší době čeká. Doufáme, že se

vám Zpravodaj bude líbit.

Vaše zastupitelstvo

Zpravodaj

Několik krátkých zpráv z obce:
- průběžně probíhá připojování dalších domácností ke kanalizačnímu řadu
- současně probíhá příprava smluv o stočném na základě vašich přihlášek
- pracujeme na opravách a úpravách drobných staveb v obci – čekárna na autobus, úklid a úprava

hřiště u rybníka, kaplička na Bítově a rekultivaci obecních cest
- kompletně jsme změnili účetní systém obce tak, abychom splnili všechny náležitosti spojené s

plátcovstvím DPH
- snižujeme náklady na chod obce – vedení účetnictví převádíme na externí firmu a administrativní

pracovník na úřadu obce bude pracovat na dohodu o pracovní činnosti
- trvale hledáme další možnosti využití dotací pro financování rozvoje obce

Inzerát – pracovní příležitost - ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE pro úřad obce Koněprusy - dohoda 
o pracovní činnosti. Náplň práce:
- práce s textovým editorem, psaní dopisů, odpovídání na došlou korespondenci v písemné i 

elektronické podobě
- práce s tabulkovým editorem, příprava podkladů pro jednání zastupitelstva, 
- vedení spisové evidence, vyřizování běžné administrativní agendy
- zajišťování zveřejnění dokumentů na veřejné desce
- pokladní manipulace s peněžní hotovostí
- vydávání pokladních dokladů pro veřejnost a potřeby obce
- shromažďování účetních dokladů  a  jejich evidence
- zajišťování zpráv a výkazů pro státní správu

POZOR DŮLEŽITÉ – s okamžitou platností upravujeme úřední hodiny na úřadu obce. 
Otevřeno bude každé úterý od 10:00 do 12:00 a každý čtvrtek od 15:00 do 18:00

VÍCE INFO POSKYTNE 
STAROSTA. K JEHO 

RUKÁM SMĚŘUJTE I  
PŘIHLÁŠKY 



Další plánovanou společenskou akcí bude tradiční DĚTSKÝ DEN,
který zajistí hasiči s podporou obce v sobotu 28. 05.


