OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa: „Pracovník technické čety města“
druh práce:
místo výkonu práce:
platová třída:

Pracovník technické čety města Svobody nad Úpou
náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
pracovník technické čety:
5. 1
předpokládaná výše hrubé měsíční mzdy v rozmezí 25.000 – 30.000 Kč podle
praxe a aktuální profesní způsobilosti (+ odměny či příplatky za práce přesčas)
pracovní poměr:
hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
zkušební doba:
3 měsíce
termín požadovaného nástupu: 1. 12. 2021 nebo po dohodě i později
Stručné vymezení pracovní náplně:
Pracovník technické čety:
➢ provádění údržby místních komunikací po celý rok, tj. včetně zimní údržby pomocí techniky města
s požadavkem na vzájemnou zastupitelnost na všech strojích v majetku města,
➢ provádění pravidelné údržby vymezené veřejné zeleně v majetku města pomocí svěřené techniky (křovinořezy,
motorové pily apod.),
➢ provádění sekání trávy na veřejných prostranstvích, parcích a hřištích v majetku města (pomocí mechanizace
v majetku města – křovinořezy, motorové sekačky, sekací traktory apod.),
➢ provádění likvidace odpadu z veřejných odpadových nádob, úklid kolem kontejnerových stání,
➢ péče o svěřené dopravní prostředky a pracovní stroje, včetně vyplňování záznamů o provozu vozidla,
➢ provádění drobných oprav majetku města (lavičky, koše, objekty) v rámci základních zednických, tesařských
či svářečských dovedností
Požadavky:
• Dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem
• Požadovaná profesní způsobilost uchazeče:
a) držitel platného řidičského oprávnění skupin B1, B, C1, C, T,
b) držitel platného Průkazu strojníka obsluhy minimálně pro nakladače kolové,
c) držitel platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Vyhlašovatel připouští možnost přihlásit se do výběrového řízení i bez platných dokladů uvedených v písm. b) a c) výše,
ale pokud bude uchazeč přijat do pracovního poměru na základě výsledku tohoto výběrového řízení, bude povinen si
doplnit chybějící profesní způsobilost nejpozději do šesti měsíců od přijetí do pracovního poměru s tím, že pracovní
smlouva bude uzavřena pouze na dobu určitou, tj. na 6 měsíců. Teprve po doložení chybějících dokladů bude pracovní
smlouva změněna na dobu neurčitou. Pokud uchazeč v požadované šestiměsíční lhůtě nedoloží chybějící profesní
způsobilost, pracovní poměr skončí uplynutím doby určité.
Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
• Psychická odolnost
• Fyzické předpoklady pro pohyb v terénu, pro zátěž chladem při provádění zimní údržby, pro zátěž teplem i
prachem při provádění údržby veřejných prostranství (práce není vhodná pro alergiky na prach, pyl apod.),
dobrý zdravotní stav bez omezení
Výhodou uchazeče bude či uvítáme:
• Dosažená profesní způsobilost dle požadavků
• Znalost území města výhodou
• Vyučení v některém z řemeslných oborů
• Platné odborné proškolení na řetězové pily a křovinořezy nebo svářečské oprávnění
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Zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, nejedná se o úředníka ÚSC

Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
✓ Jméno, příjmení, titul uchazeče
✓ Datum a místo narození uchazeče
✓ Státní příslušnost uchazeče
✓ Místo trvalého pobytu uchazeče
✓ Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
✓ Uvedení funkčního telefonického a emailového kontaktu
✓ Datum a podpis uchazeče
✓ Souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto znění:
✓ „Uděluji tímto souhlas společnosti Město Svoboda nad Úpou, se sídlem nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ: 00278335 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 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) zpracovávala osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt pro
účely výběrového řízení na obsazení místa pracovník technické čety města, vedeného pod č.j. SVO/4274/2021.“
K přihlášce uchazeči připojí tyto doklady:
✓ Životopis s uvedením časových údajů o veškerých dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících druhu práce dle tohoto oznámení
✓ Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením (lze získat na MěÚ - CzechPoint)
✓ Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
✓ Kopie platných dokladů prokazujících požadovanou profesní způsobilost uchazeče (viz požadavky výše)
✓ Aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče ne starší než 1 měsíc (lze získat na MěÚ - CzechPoint)
✓ Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce – pracovník technické čety města
Přihlášky s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději do 11.11.2021 do 15:00 hodin v zalepené
obálce s označením: Neotevírat, Výběrové řízení – pracovník technické čety na adresu (důležité je datum doručení,
nikoli odeslání):
Městský úřad Svoboda nad Úpou
k rukám tajemnice MěÚ
náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou
Všichni přihlášení uchazeči, kteří splní požadavky tohoto výběrového řízení, budou pozváni k ústnímu pohovoru,
který proběhne v průběhu pondělí dne 15.11.2021 v odpoledních hodinách (cca od 15,00 hodin). Pozvánku na
konkrétní hodinu obdrží uchazeči na kontaktní email uvedený v přihlášce. Výběrová komise připraví
doporučující pořadí uchazečů pro tajemnici MěÚ.
Nevyžádané doklady s osobními údaji budu po skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace poskytne:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.cz
Ve Svobodě nad Úpou dne 20.10.2021

Ing. Ivana Balcarová
elektronicky podepsáno
tajemnice MěÚ
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