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Obec Němčičky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

Pracovník údržby obce 
 
Místo výkonu práce: katastrální území obce Němčičky 
 
Pracovní poměr: Pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce, následně možnost 
změny pracovního poměru na dobu neurčitou. 
 
Platové zařazení: platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o odměňování zaměstnanců 
ve veřejné správě a službách, v platném znění; platové podmínky se řídí zákoníkem práce, 
v platném znění.  
 
Termín nástupu: 1. února 2022, dřívější nástup dohodou 
 
Náplň práce: 

- úklidové práce, 
- údržba veřejných prostranství a zeleně, 
- údržba místních komunikací a chodníků po celý rok včetně zimní údržby, 
- úklid a údržba veřejných budov, 
- nakládání s odpady, 
- péče o svěřené dopravní prostředky a pracovní stroje, 
- ostatní práce spojené s údržbou a opravami movitého i nemovitého majetku obce, 
- plnění operativních úkolů, 
- plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízeného. 

Odborné a osobní požadavky: 

- řidičský průkaz skupiny „B“, ostatní skupiny výhodou, 
- manuální zručnost, pečlivost, samostatnost a zodpovědnost, 
- dobrý zdravotní stav, 
- aktivní vyhledávání práce. 

Zákonné předpoklady: 

- státní občanství ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má 
v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky, 

- dosažení věku 18 let, 
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- způsobilost k právním úkonům, 
- bezúhonnost. 

Náležitosti přihlášky: 

- jméno, příjmení uchazeče, 
- datum a místo narození, 
- státní příslušnost a místo trvalého pobytu, 
- kontaktní telefon, e-mail, 
- datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce nutno připojit: 

- strukturovaný životopis, 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, 
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby 

výběrového řízení. 

Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu Obec Němčičky, Němčičky 39, 
664 66 Němčičky. 
 
Zalepená obálka musí být označena slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK ÚDRŽBY OBCE“. 
 
Termín podání přihlášky: 14.12.2021 
 
Obec Němčičky si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. 
 
 
V Němčičkách 18.11.2021 
 
 
 
   
Ing. Tereza Hanělová, v.r. 
starostka obce  
 
 
 
 


