
Obec Stožec 

 

 

 

Stožec 25, 384 44  Stožec 
 

OZNÁMENÍ  

O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Stožec vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Obecní zaměstnanec- pracovník veřejné zeleně a čištění obce 

 

Místo výkonu práce:  obec Stožec 

Možný termín nástupu:  dle dohody s vítězným uchazečem 

Pracovní poměr:   na dobu určitou 1 rok se zkušební lhůtou s možností prodloužení až na  

dobu neurčitou 

Platové zařazení:   dle nařízení vlády 564/2006 Sb., v platném znění 

 

Druh práce a charakteristika vykonávané činnosti: 

 Údržba zeleně, sečení trávy, práce na veřejných prostranstvích v obci 

 Úklid obce a související činnosti  

 Obsluha traktoru 

 Správa a údržba objektů, komunikací a zařízení v majetku obce, drobné opravy 

 

Předpoklady pro výkon pracovního poměru: 

 Fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 

občanem s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let 

 Způsobilost k právním úkonům 

 Občanská a morální bezúhonnost 

 Řidičské oprávnění skupina „B“ a „T“ 

 Minimálně dokončené vzdělání na středním odborném učilišti, technické zaměření výhodou 

 Manuální zručnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost 

 Schopnost vést menší kolektiv (brigádníci, veřejně prospěšné práce) 

 Odpovědnost za svěřené stroje a nástroje 
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Vyplněnou písemnou přihlášku včetně  souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz Příloha č.1) 

doplňte přílohami: 

 Strukturovaný životopis 

 Kopie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání  

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem 

 Kopie řidičského průkazu 

 

 

Předpokládaný nástup dle dohody nejpozději do 1. 10. 2018 

 

Přihlášku s přílohami předat nebo zaslat v zalepené obálce označené značnou „VŘ- Pracovník veřejné 

zeleně a čištění obce“ a adresou odesílatele osobně nebo poštou na adresu: 

Obecní úřad Stožec, k rukám starostky, Stožec č.p.25, 384 44 Stožec 

ve lhůtě do pátku 3. srpna 2018 do 12:00 hodin  

 

 

(v této lhůtě musí být přihláška na výše uvedenou adresu doručena, později doručené obálky budou 

vráceny neotevřené na adresu odesílatele uvedenou na obálce). 

 

Ostatní informace: 

 Obec Stožec si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit 

v jeho průběhu bez udání důvodu, 

 V případě více vhodných uchazečů (posouzení dle dodaných dokumentů) budou uchazeči pozváni 

k osobnímu pohovoru, 

 Zájemce nese veškeré náklady, které mu účasti ve výběrovém řízení vznikly 

 

 

Ve Stožci dne 18. 7. 2018     Bc. Drahomíra Stanžovská 

        Starostka obce 

Vyvěšeno:         Sejmuto:  

 



Obec Stožec 

 

 

 

Stožec 25, 384 44  Stožec 
 

Přihláška do výběrového řízení na pracovní pozici  

Obecní zaměstnanec- pracovník veřejné zeleně a čištění obce 

 

 

Jméno a příjmení uchazeče  ……………………………………………………………………… 

Datum  narození/ rodné číslo  ……………………………………………………………………… 

Adresa trvalého pobyt  ……………………………………………………………………… 
*) 

Číslo OP:   ……………………………………………………………………… 

Telefon/ email   ……………………………………………………………………… 

 

Tímto se přihlašuji do výběrového řízení na pracovní pozici Obecní zaměstnanec- pracovník 

veřejné zeleně a čištění obce a ke své přihlášce přikládám: 

strukturovaný životopis,  

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

výpis z evidence Rejstříku trestů, 

Číslo občanského průkazu 
: *)

 
(Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 

kopii řidičského průkazu  

a jiné ………………………………………………………………………………………….. . 

 

Níže uvedená část přihlášky se nevrací 

*) Pokud preferujete pro zrychlení komunikace během výběrového řízení využití e-mailové 

komunikace, uveďte také e-mail: 

 ………………………………………………………………. 

Žádám, aby v případě, že ve výběrovém řízení nebudu vybrán/a, byly po jeho ukončení moje 

osobní doklady vráceny na adresu: 

……………………………………………………………… 

Prosím vyznačte způsob doručení:  

 obyčejnou poštou   

 doporučenou poštou  

Přiložené doklady vyznačte: 

1. Strukturovaný životopis  

2. Výpis z Rejstříku trestů  

3. Ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání  

4. Osvědčení a prohlášení dle zák. č. 451/91 Sb. (lustrační zákon) – pouze pro vedoucí funkce  

5. Jiné ……………………………………………………………………………………. 

Pokyny pro vyplnění: 

u zaškrtávacích polí vyberte vhodnou variantu. 

*) nepovinný údaj  


