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Obec Krasonice v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů vyhlašuje 

 

výběrové řízení 

na obsazení pozice zaměstnance obce Krasonice 

 

Místo výkonu práce:  obec Krasonice 

Platové zařazení: platové podmínky v souladu s nařízením vlády o odměňování 
zaměstnanců obcí 

Předpokládaný nástup: červen/červenec 2021 

Pracovní úvazek:  plný 40 hodin týdně 

Zkušební doba:  3 měsíce 

Pracovní náplň: 

- Obsluha úpravny vody 
- Údržba obecní zeleně, údržba a oprava veřejného prostranství 
- Provoz, opravy a údržba nemovitého a movitého obecního majetku 
- Zimní údržba chodníků a komunikací, úklid sněhu 
- Provádění drobných oprav 
- Správa budov a pozemků v majetku obce 
- Jiné práce dle požadavků obce 

Požadujeme: 

- Věk minimálně 18 let 
- Trestní bezúhonnost 
- Minimální střední vzdělání s výučním listem 
- Samostatnost a důslednost v práci 
- Dobrá fyzická kondice odpovídající náročnosti práce 
- Zodpovědnost, spolehlivost a flexibilita 

OBEC KRASONICE 

     Krasonice 127 

  588 64 Krasonice 
 



www.krasonice.cz podatelna@krasonice.cz +420724342236 
IČ: 00373796  DIČ: CZ00373796 

- Znalost komunální a zahradní techniky 
- Řidičský průkaz skupiny: B, T 
- Všestrannost a manuální zručnost – údržbářské a opravárenské dovednosti 
- Časová flexibilita 

Výhodou: 

- Uchazeč s trvalým pobytem v obci Krasonice 
- Školení obsluh motorových řetězových pil a křovinořezů 
- Jakákoliv další profesní školení a průkazy 

K písemné přihlášce doložte: 

- Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- Kopii řidičského oprávnění 

 

Termín podání přihlášky: 

Podepsanou přihlášku s výše uvedenými doklady je třeba doručit do 21. 5. 2021 na adresu 
OÚ Krasonice, Krasonice 127, 588 64 Krasonice. 

Na zalepenou obálku uveďte označení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT. 

Přihlášky doručené po datu 21. 5. 2021 nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

 

Upozornění pro uchazeče: 

Neúplné přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového 
řízení zařazeny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit případně 
nevybrat žádného zájemce.  

 

 

 

                                                                                                     Ing. Petr Ontolčík 

                                                                                                     starosta obce 

 

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2021 

Sejmuto dne:  


		2021-05-07T15:41:51+0200
	Ing. Petr Ontolčík




