V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje

VEŘEJNOU VÝZVU Č. 01/2021
na dvě místa

Pracovník místního hospodářství městyse Častolovice
–
Pracovník pro úklid veřejného prostranství


Místo výkonu práce
Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice - celé katastrální území městyse Častolovice



Platové zařazení
Odpovídající druhu práce a ukončenému vzdělání podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Úvazek – 40 hodin týdně – 100%



Předpokládaný termín nástupu
 Dohodou po ukončení výběrového řízení, nejpozději 1. března 2021



Obecné předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
 Fyzická osoba, která je státní občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt
 Dosažení věku 18 let
 Způsobilost k právním úkonům
 Bezúhonnost



Požadavky na uchazeče
 Základní vzdělání
 Samostatnost v práci a schopnost řešit složité situace
 Vysoké pracovní nasazení a flexibilita
 Schopnost práce v terénu (znalost místních poměrů výhodou)
 Zdravotní způsobilost
 Znalost různých technických prací



Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti
 jméno, příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis zájemce
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K přihlášce je nutno připojit tyto doklady
 Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění
o Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas
k jejich zpracování. (Jméno a příjmení, Datum narození, Vlastnoruční podpis)



Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s přílohami doručte do 22. ledna 2021 do 12:00 hodin buď osobně na podatelnu Úřadu městyse
Častolovice, nebo poštou na adresu Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice.
Uzavřenou obálku označte číslem veřejné výzvy:
„Pracovník místního hospodářství městyse Častolovice – Pracovník pro úklid veřejného prostranství“
Případné dotazy zodpoví p. Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse Častolovice, tel: 736 761 998, nebo p. Bc. Miloš
Tichý, místostarosta městyse Častolovice, tel: 602 104 632
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Častolovicích dne 11. ledna 2021

Vyvěšeno: 13. ledna 2021
Sejmuto:
Zveřejněno na úřední desce úřadu městyse Častolovice a na www.ou-castolovice.cz
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