
    
Obec  Dolní Studénky,     

Dolní Studénky 99, 788 20 

IČ: 00635936, DIČ: CZ00635936  

 

 

Starosta obce Dolní Studénky 

 

v y h l a š u j e 

 

 

V E Ř E J N O U    V Ý Z V U 

 
 

Na pracovní místo:  Pracovník pro údržbu obecního majetku  

 

Místo výkonu práce: Obec Dolní Studénky, k.ú. Dolní Studénky a k.ú. Králec, 788 20,                        

                                     Dolní Studénky 

(Pracovní zařazení může vyžadovat občasnou činnost po pracovní 

době).  

 

P O Ž A D A V K Y 

 

Základní požadavky: -   státní občanství ČR 

- dosažení věku 18 let 

- řidičský průkaz sk. B 

- dobrý zdravotní stav 

 

Předpoklady:            -    vzdělání střední s maturitou 

- pracovitost a manuální zručnost  

- odpovědnost  

- práce na PC 

Předpokládaná náplň práce:  

- domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, 

popřípadě ubytovacích objektu menšího rozsahu a technického vybavení, např. údržbářské 

práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce 

- obsluha kotlů  

- péče a údržba o veřejná prostranství 

- provádění inventur, zpracování inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a 

účetního stavu majetku 

- příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení 

majetkem 



- vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a 

fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, 

provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření 

provedených při zjištění nežádoucího stavu 

- příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových 

prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání 

- řešení problémů plynoucích z nájemního vztahu  

- zajišťování krátkodobého pronájmu a vytíženosti komunitního centra na zámku Třemešek 

- řízení motorových vozidel  

- ostatní úkony dle požadavku zaměstnavatele  

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:  Obecní úřad Dolní Studénky, Dolní 

Studénky 99, 788 20 nebo předejte na podatelně úřadu, nejpozději do 21. 6. 2021. Na 

obálce bude uveden odesílatel.  

 

 

Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce označené textem: „VEŘEJNÁ VÝZVA – 

PRACOVNÍK PRO ÚDRŽBU OBECNÍHO MAJETKU“  

 

 

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, v platném znění, 7. platová třída 

 

 

Výše úvazku:    0,8 

 

 

Termín nástupu:  1. 8. 2021 nebo dle dohody  

 

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, datum a podpis, žádost o místo, 

profesní životopis opatřený datem a podpisem uchazeče, ověřená kopie dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce 

 

 

K přihlášce připojte: 

- Životopis s vedenými údaji o dosavadních zaměstnáních                                        

a odborných znalostech  

- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- Výpis z rejstříku trestů  - ne starší než 3 měsíce 

 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše 

přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční 

místo. 

 

 

 



Práva vyhlašovatele:   

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a kdykoliv výzvu 

zrušit bez udání důvodu 

- podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby veřejné výzvy 

nakládat s jeho osobními údaji 

 

 

V Dolních Studénkách dne 8. 6. 2021 

 

 

 

 

                                                                           …………………………………………….. 

                                                                                       Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 

                     Starosta obce  

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

 

Sejmuto:   


