
Obec Malé Svatoňovice vyhlašuje dne 13. 01. 2020 tuto: 

 

VEŘEJNOU VÝZVU 
 

na uzavření pracovní smlouvy na pozici zaměstnance ve veřejných službách a správě 
 

Traktorista a údržbář majetku obce  
 

 druh práce:  

 traktorista 

 údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně 

 údržba místních komunikací  

 údržba nemovitostí ve správě obce 

 údržba čistoty a techniky obce 
 

 místo výkonu funkce – obec Malé Svatoňovice 
 

 platová třída – 5. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
 

 pracovní poměr – na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek 
 

 předpokládaný nástup do pracovního poměru – 01. 03. 2020 
 

 předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 státní občanství České republiky, popř. cizí státní občanství a trvalý pobyt 

v České republice, 

 bezúhonnost, 

 řidičský průkaz – skupina B, T (C výhodou), 
 

 další požadavky: 

 zkušenosti se zahradní technikou – sekačky, křovinořezy, motorová pila apod., 

 zkušenosti s řízením traktoru v zimních podmínkách – plužení, posyp 

 flexibilita, 

 manuální zručnost, 

 kladný vztah k profesi 

 svářecí průkaz výhodou 
 

 místo, způsob podání přihlášky: 

 písemné přihlášky se podávají osobně na Obecní úřad Malé Svatoňovice, 

případně zasílají poštou na adresu Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105,  

542 34 Malé Svatoňovice, nejpozději do 24. 01. 2020, do 14:00 hod. 
 

 obsah přihlášky: 

 jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost 

uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, 

 datum a podpis uchazeče 
 

 k přihlášce se připojí tyto doklady: 
 životopis, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopie dokladu  

o řidičském oprávnění 
 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Obce Malé Svatoňovice dne 13. 01. 2020 a na internetových 

stránkách Obce Malé Svatoňovice dne 13. 01. 2020. 

 

Bližší informace podá starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník, tel. 499886341 nebo 

724149599, starosta@malesvatonovice.cz 

mailto:starosta@malesvatonovice.cz

