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Č. j.: 6572/2022/TAJ/Če 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Tajemnice vyhlašuje dne 12.12.2022 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa 

údržba budov města a areálu koupaliště 
 

Pracovní náplň: 

▪ údržba budov v majetku města Hostinné (Národní dům, městský úřad), 

▪ údržba areálu koupaliště,  

▪ obsluha technologie a úpravny vody dle příslušných hygienických a bezpečnostních předpisů, 

norem a vyhlášek, 

▪ obsluha kotelen v městských budovách, 

▪ vedení požadované evidence (provozní deníky, revize, plány obsluhy, údržby, …). 

 

Pracovní poměr:             na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců 

Místo výkonu práce:             Hostinné 

Platové zařazení:             25.000 Kč + osobní ohodnocení po uplynutí 2 měsíců 

Možný nástup:            01.04.2023 

 

Kvalifikační předpoklad:  střední vzdělání (minim. učební obor) 

 

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

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana), datum a podpis.  

 

K přihlášce připojte: 

a) profesní životopis,   

b) 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, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),  

c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte nebo dodejte nejpozději dne 

16.01.2023 v 16:00 h na adresu Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné. 

Uzavřenou obálku označte heslem: „VŘ – údržba budov města a areálu koupaliště“.  

Pohovor s uchazeči proběhne ve čtvrtek 19.01.2023.  

  

Bližší informace poskytne Ing. Monika Vacková, vedoucí odboru investic a majetku, na tel. 

777311826 nebo e-mailu majetek.vedouci@muhostinne.cz. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

V Hostinném 12.12.2022 

  

Ing. Jana Čechová v. r. 

tajemnice městského úřadu  
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