
 
O B E C     TRŠICE 

 
Přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou 
pracovníka do pracovní čety obce. 
 
Stručná náplň práce: 

- Montáž a opravy bytových vodoinstalací a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci, vodu, 
plyn (zařízení koupelen, klosetů, prádelen, kuchyní) 

- Montáž vodovodních přípojek k obecnímu vodovodu 
- Kontrola chloračního zařízení na vodojemu a zapisování stavu vyčerpaných m3 vody jak na 

vodojemu, tak na vrtu Pazdernice 
- Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel 
- Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50kg 
- Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a zařízení 

      -  Čistění komunikací a ploch i ručními mechanizačními prostředky od nečistot všeho druhu,             
pod.,včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů 

- Ruční čištění kanalizačních zařízení včetně manipulace, odkalování, oprav 
- Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými a prázdnými  
- Mechanická ochrana lesních kultur – ožíhání a obalování, přesekávání, snášení a pálení klestu,  
- Práce motorovou pilou 
- Provádění a opravy nátěrů na různé podklady, např. stožáry, sloupy, oplocení, železné konstrukce, 

zdi 
- Odstraňování sněhu z místních komunikací a chodníků  
- Ošetřování zeleně v obci, průběžným sekáním trávy, prořezávkou keřů nebo náletových dřevin, 

zalévání a okopávání rostlin, vše s použitím malé mechanizace, traktůrků na sečení trávy atd. 
- Při menších opravách kanalizace a vodovodu kladení a těsnění potrubí, výkopové práce 
- Oprava a údržba obecních budov – opravy menšího provedení 

 
 
Zákonné předpoklady: 

 státní občanství ČR, u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt 
v ČR 

 dosažení věku 18 let 
 způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost 

Požadavky: 
dosažené vzdělání   -    vyučen  
další dovednosti:          -    řidičský průkaz „B“, podmínkou, „C“ velkou výhodou 
 

Náležitosti přihlášky jsou:   
      - jméno,  příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu 

- číslo  občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
- datum  a podpis uchazeče 
- kontaktní  telefon, e-mail 
 

K přihlášce je nutno přiložit:  
-   strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech. 
-   souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 
 
 



Harmonogram veřejné výzvy: 
  vypsání veřejné výzvy                6.5.2014 
  termín pro odevzdání přihlášek            do         30.5.2014  
 rozhodnutí o výběru uchazeče           do           5.6.2014  

 
Kontaktní osoba: 
Jméno:   Leona Stejskalová, starostka obce 
Telefon:  585 957 230, 724 181 802 
e-mail:   ou@trsice.cz 
   leona.stejskalova@seznam.cz 
 
 
 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně odevzdejte v termínu nejpozději do 12.00 hod. 
30. května 2014  na adresu: 

Obec Tršice, 783 57 Tršice 50  
      Zalepenou obálku s přihláškou označte „Pracovní poměr-žádost o přijetí“. 

Přihlášky zaslané  později nemůžeme zařadit do výběru. 
 
 
 
       Leona Stejskalová  
                starostka obce Tršice  
 


