MĚSTO CHRAST
Ná m ě s t í 1 , 5 3 8 51 Chr a s t u Chr ud i m ě
Tajemník MěÚ

Veřejná výzva
tajemník Městského úřadu Chrast vyhlašuje
v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

veřejnou výzvu pro obsazení pozice
pracovník úseku údržby města
Druh práce:

údržba budov a mobiliáře města, údržba veřejné zeleně, správa a
údržba sportovišť

Místo výkonu práce:

Chrast

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost ovládání jednacího jazyka.
Charakteristika práce:
- drobné údržbářské práce na majetku města,
- sekání a udržování veřejné zeleně, prořez dřevin,
- údržba cest, komunikací a chodníků, strojní čištění chodníků a místních komunikací,
- v zimních měsících úklid sněhu z chodníků a místních komunikací i za pomoci příslušné
techniky (úklidový systém „VARI“, vozidla Multicar…) vč. posypu.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- min. vyučen v oboru – nejlépe instalatér, nebo zedník
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru:
- vysoké pracovní nasazení,
- znalost práce na PC,
- řidičské oprávnění skupiny B, C výhodou.
Platová třída odpovídající druhu práce:
7. platová třída (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2007 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – tarif 15 480 – 23 280 Kč, dle
délky praxe)
po zapracování možnost přiznání osobního příplatku

tel.: 469 666 100
fax: 469 667 291

e-mail:
podatelna@mestochrast.cz
e-podatelna: posta@mestochrast.cz

IČ:
DIČ:

00270199
CZ00270199

Zájemce podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce označené:
„VV – pracovník úseku údržby města“
v termínu do 17. května 2019 do 13:00 hodin na adresu:
Město Chrast, MěÚ Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě.
Přihlášku lze doručit poštou nebo podat osobně přímo na podatelně městského úřadu
(o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu).
Případné dotazy zodpoví tajemník Městského úřadu Chrast Ing. Jan Volný
Tel. 469 667 418, e-mail: tajemnik@mestochrast.cz
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:
1. června 2019 nebo dle dohody
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- název veřejné výzvy,
- 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,
- telefonický a elektronický kontakt (e-mail),
- datum a podpis zájemce.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise,
životopise apod.
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doložit bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče/uchazečku o zaměstnání:
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení, a to
v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Právním základem pro toto
zpracování je ustanovení § 6 odst. 3 a 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků v aktuálním znění.
Uvedením své e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce dává uchazeč/uchazečka souhlas
s jejich zpracováním za účelem zefektivnění komunikace v rámci výběrového řízení (vyrozumění
o termínech pohovorů, výzva k doplnění přihlášky…)
Osobní údaje uchazeče/uchazečky nebudou poskytnuty třetí osobě, výjimku tvoří členové
výběrové komise a oprávnění zaměstnanci správce. Osobní údaje budou u správce uchovány po
dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.
Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení vráceny
uchazeči/uchazečce.
Uchazeč/uchazečka má dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů garantována
svá práva, která může u správce uplatňovat. Bližší informace o zpracování osobních údajů
naleznete na www.mestochrast.cz.
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Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zprávy, bude nutné výpis z evidence
Rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli
v listinné podobě.
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy je v plném znění k dispozici na úřední desce Městského
úřadu Chrast, na webových stránkách města na adrese: www.mestochrast.cz.
K osobnímu pohovoru, který se uskuteční dne 21. května od 08:30 h., budou pozváni pouze
vybraní uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené touto veřejnou výzvou.
Poskytnuté doklady a podklady odevzdané uchazeči je nutné si osobně vyzvednout do 3. června
2019. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

V Chrasti dne 24. 4. 2019

Ing. Jan Volný, v.r.
tajemník MěÚ Chrast
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