
                                       Obec Kujavy 
               Kujavy 86 

         742 45 Fulnek 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

 

údržbář obce 

pracovní poměr na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na dobu neurčitou s tříměsíční 

zkušební dobou, plný úvazek, nástup dle dohody. 

Pracovní náplň 

 správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce a jejich zařízení 

 údržba techniky, strojů a zařízení, obsluha ČOV 

 drobné zámečnické, zednické, malířské, zahradnické, úklidové a jiné práce 

 správa a údržba veřejných prostranství, údržba zeleně – práce s malotraktorem, křovinořezem, 

travní sekačkou, motorovou pilou a jinými stroji a zařízeními 

 letní a zimní údržba komunikací 

 zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržby a opravy svěřených zařízení 

 zajišťování běžné údržby, malování, vytápění, temperování, větrání 

 koordinace veřejně prospěšných pracovníků 

Základní požadavky 

 dosažení 18 let věku 

 minimální vzdělání střední odborné - vyučen 

 řidičské oprávnění skupiny B (T výhodou) 

 zdravotní stav bez omezení 

 manuální zručnost, pracovitost, loajalita 

 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, rozhodnost a zodpovědnost 

 organizační schopnosti 

 samostatnost, časová flexibilita 

 dobré komunikační schopnosti 

Výhoda  

 zkouška zvláštní odborné způsobilosti (motorová pila, křovinořez, sekačka apod.) 

 z důvodu možných mimořádných prací výhodou bydliště v Kujavách 

Náležitosti přihlášky 

 jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní 

spojení, e-mailová adresa, datum a podpis 

K přihlášce doložte 

 strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a 

dovednostech 



 čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až 

v případě přijetí) 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání 

 případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů 

Místo výkonu práce 

 katastrální území obce Kujavy 

Platové zařazení 

 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a 

kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů 

 platový stupeň dle délky praxe (základ min. 16 800 Kč, max. 19 770 Kč) 

 možnost postupného přiznání osobního příplatku, odměny 

Dále nabízíme 

 25 dní dovolené 

 stravenkový paušál ve výši 50 Kč/den 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce osobně nebo zašlete na adresu: Obec Kujavy, 

Kujavy 86, 742 45 Kujavy. 

Podáním přihlášky bere uchazeč na vědomí, že obec Kujavy bude pro potřeby výběrového řízení 

zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o 

ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit bez uvedení 

důvodu nebo nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly 

v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. 

Kopie dokladů jsou nutné pro stanovení příslušné výše platu. 

Po ukončení výběrového řízení bude přihláška, včetně všech příloh, skartována, v případě, že byla 

uchazečem doložena žádost o vrácení poskytnutých dokladů, bude přihláška, včetně všech příloh 

uchazeči vrácena. 

V Kujavách dne 10.5.2021 

       Ing. Petra Vojkůvková 

       starostka obce Kujavy 


