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Městys Dešenice 

zastoupený starostkou PhDr. Lenkou Sýkorovou 

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: 

 

Pracovník v komunálních službách 

 

Popis pracovní pozice: 

- Správa budov městyse, údržba veřejných prostranství – sekání a úklid trávy, listí; 

zimní údržba komunikací a chodníků, drobné údržbářské práce a plnění dalších 

úkolů dle požadavku zaměstnavatele 

- Pracovní úvazek 1.0 

 

Požadavky zaměstnavatele: 

- Věk minimálně 18 let, osoba způsobilá k právním úkonům 

- Vzdělání: základní, výuční list, střední odborné 

- Řidičské oprávnění skupiny B, B1, BE, T 

- Manuální zručnost 

- Trestní, občanská a morální bezúhonnost 

- Komunikativnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost 

- Praxe a osvědčení pro práci s křovinořezem a motorovou pilou výhodou 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 

- Jméno a příjmení  

- Datum a místo narození 

- Státní příslušnost 

- Místo trvalého pobytu 

- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího 

státního občana) 

- Datum a podpis 
 

K přihlášce se připojí: 

- Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech 
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- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Platové zařazení: 

- Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 

a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a ve správě v platném znění. 

 

Nástup možný ihned. 

Místo výkonu práce: obvod městyse Dešenice 
 

Písemné přihlášky spolu s přílohami zasílejte nejpozději do 25. dubna 2022 na adresu: 

Městys Dešenice 

Dešenice 1 

340 22 Nýrsko 
 

Obálku označte „Výběrové řízení – komunální služby“ 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv 

v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

 

Dešenice, 5. 4. 2022 

PhDr. Lenka Sýkorová starostka 


