
Starosta Obce Dlouhoňovice vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa 

 
TECHNIK A ÚDRŽBÁ Ř OBCE DLOUHOŇOVICE 

 
Zaměstnavatel: 
Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01  Dlouhoňovice 
 
Náplň práce: 

• Péče o chodníky, místní komunikace a veřejná prostranství ve vlastnictví obce  
• Údržba veřejné zeleně (kosení trávy, stříhání, kácení dřevin). 
• Provádění drobných oprav a údržby majetku obce. 
• Zajištění správy budov a areálů obce. 
• Správa svěřeného majetku, tj. provádění jeho oprav a údržby. 
• Odvoz odpadu z odpadkových košů. 
• Organizace práce pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce a pracovníků se 

smlouvou na dohodu o provedení práce  
• Provedení prací dle požadavků zaměstnavatele 

 
Platové zařazení: 

• 5. platová třída dle zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění, nař. Vlády č. 341/2017 Sb., 
v platném znění 
 

Požadavky pro vznik pracovního poměru : 
• Morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav bez omezení. 
• Odpovědnost za svěřený majetek 
• Odpovědnost za odvedenou práci. 
• Samostatnost. 
• Řidičský průkaz minimálně skupiny B. 
• Vyučení v technickém oboru (např. mechanik, opravář, údržbář, zahradník ….). 
• Výhoda: bydliště v obci Dlouhoňovice, svářečský průkaz, řidičský průkaz skupiny T. 

 
Přihláška musí obsahovat toto: 

• Jméno, příjmení 
• Datum a místo narození 
• Místo trvalého pobytu 
• Číslo občanského průkazu 
• Datum a podpis 

 
Doklady přiložené k přihlášce: 

• Vyplněný dotazník, který je k vyzvednutí na Obecním úřadu nebo ke stažení na 
www.dlouhonovice.cz, záložka „Formuláře“ 

• Strukturovaný profesní životopis 
• Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce 
 

Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání přihlášky: 
• Obec Dlouhoňovice, Petr Nun, starosta obce, Školská 71, 564 01  Dlouhoňovice 
• Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu osobně nebo poštou v zalepené 

obálce označené jako „Výběrové řízení – technik a údržbář obce“ 



• Lhůta pro podání přihlášky: do 28. 5. 2018 do 11:00 hodin 
 

Nástup 1. srpna 2018 nebo po dohodě. 
 
Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obec Dlouhoňovice bude pro potřeby 
výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 
 
 
Bližší informace na obecním úřadě či na telefonech: 465614791 (kancelář), 724186254 
(starosta). 
 
V Dlouhoňovicích 14. 5. 2018 
 Petr Nun 

starosta obce Dlouhoňovice 
 
 
Vyvěšeno: 14. 5. 2018  


