
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY VRDY 
zastoupené vedoucí Technických služeb Vrdy 

 

vyhlašují dne 13. 12. 2022 

 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

mistr/mistrová – vedoucí pracovní skupiny 

Technických služeb Vrdy 
 

Místo výkonu práce: obec Vrdy 

Předpokládaný termín nástupu: 01. 03. 2023 případně dle dohody 

Pracovní poměr: na dobu určitou s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou 

 

Obecná charakteristika vykonávané činnosti: 

• přímé usměrňování a koordinace pracovní skupiny, 

• zajišťování úkolů a organizace práce při správě a údržbě veřejného prostranství, 

veřejných komunikací, obecního mobiliáře a veřejných pohřebišť, 

• zajištění a odpovědnost za včasné a úplné provádění veškerých revizí a kontrol 

pracovních strojů a dopravních prostředků, 

• provádění úklidu při údržbě veřejné zeleně, při správě místních komunikací, při údržbě 

a opravách obecního majetku. 

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

Požadavky zaměstnavatele: 

• střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

• zkušenost s vedením pracovního kolektivu, 

• orientace v oblasti komunálních služeb (problematika péče o veřejnou zeleň, správa 

a údržba místních komunikací, správa obecního mobiliáře atd.), 

• řidičský průkaz sk. B s praxí (vyšší vítáno), 

• aktivní znalost práce s PC (MS Office), 

• organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, samostatnost. 

 

Uchazeč musí splňovat předpoklady: 

• je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR 

trvalý pobyt, 

• dosáhl věku 18 let, 

• je způsobilý k právním úkonům, 

• je znalý jednacího jazyka, 

• je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: 

- pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo 



- pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné 

správy. 

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno, příjmení a titul, 

b) datum a místo narození, 

c) státní příslušnost, 

d) místo trvalého pobytu, 

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 

f) telefonní a e-mailový kontakt, 

g) datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

a) strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny výstižné charakteristiky 

dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích 

zaměstnavatele, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 3 měsíců), u cizích státních 

občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 

pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením, 

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:  

1. poštou na adresu Technické služby Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy (obálka musí být 

označena „VŘ - TS – neotevírat"), podací razítko nejpozději s datem 06. 02. 2023;  

2. osobně doručte do 06. 02. 2023 na podatelnu Obecního úřadu ve Vrdech – Technické služby 

Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy (obálka musí být označena „VŘ - TS – neotevírat").  

 

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány 

a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. 

 

Tel. kontakt: 603 336 034 – vedoucí Technických služeb Vrdy 

 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. 
 

  

Ve Vrdech 13. prosince 2022 

 

 

 

Ing. Linda Kasalová 

vedoucí Technických služeb Vrdy 
 

Vyvěšeno:  

Sejmuto: 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Vrdech a na www.obec.vrdy.cz 

http://www.obec.vrdy.cz/

