
 

VEŘEJNÁ VÝZVA NA PRACOVNÍ MÍSTO  
 

Obec Klešice, zastoupená starostkou obce Marií Starou vyhlašuje dne 18.07.2022 veřejnou výzvu na 

obsazení pracovního místa: 

„Údržba obce – dělník“ 
Místo výkonu práce: území obce Klešice 

Druh a náplň práce: 

• kompletní úklid obce a veřejných prostranství (sekání trávy, údržba zeleně, ořez větví a porostů, 

výsyp odpadových košů) 

• řízení malotraktoru s vlekem, mulčovačem či pluhem 

• čištění a údržba mechanizačních prostředků (křovinořez, sekačka, malotraktor apod.) 

• zimní i letní údržba komunikací a chodníků včetně jejich čištění 

• udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí 

• údržba obecního majetku včetně dětského hřiště   

• zpětný odběr elektroodpadu (1x za měsíc)  
 

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

Pracovní úvazek: 40 hodin / týdně, s flexibilní pracovní dobou dle dohody 
 

Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platový tarif 2 - 3. platová třída, platový stupeň 

dle délky praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku  

Termín nástupu: ihned, případně dle domluvy 

Požadavky:  

• věk minimálně 18 let  

• státní občanství ČR, popřípadě občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice 

• bezúhonnost, spolehlivost a zodpovědnost, slušné a vhodné vystupování 

• odpovídající zdravotní způsobilost   

• znalost a schopnost práce s křovinořezem, sekačkou a dalšími zahradními stroji  

• manuální zručnost, ochota pracovat, samostatnost, flexibilita, aktivní přístup 

• řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou 
 

Náležitosti přihlášky:  

a) Jméno, příjmení  

b) Datum a místo narození uchazeče  

c) Státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče  

d) Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana   

e) Kontaktní spojení (telefon, e-mail) zájemce  

f) Datum a podpis uchazeče  

K přihlášce uchazeč připojí: 

• Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání – název zaměstnavatele, pracovní náplň 

• Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), u cizích státních příslušníků obdobný doklad 

vydaný domovským státem, případně čestné prohlášení  

• Souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely této výzvy, ve smyslu zák. č. 110/2019 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 

Způsob, místo a lhůta pro podání písemné přihlášky:  

v zalepené obálce označené textem: „Údržba obce - dělník“  

osobně na Obecním úřadu Klešice, poštou na adresu: Obec Klešice, Klešice 101, 538 03, elektronicky na 

email: starostka@klesice.cz nejpozději do 05.08.2022 do 12.00 hod.  
 

Dne 08.08. 2022 budou s uchazeči probíhat osobní pohovory. Uchazeč bude kontaktován 

telefonicky s upřesněním času pohovoru.   

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo 

nevybrat žádného uchazeče. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby veřejné 

výzvy nakládat s jeho osobními údaji. 

Nevyžádané doklady se uchazečům nevracejí. 
 

V Klešicích, 18.07.2022 

                                                                                                                          Marie Stará, v.r. 

                                                                                                                        starostka obce Klešice 
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