Obec Zdiby v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejné službě,
vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
TECHNICKÝ PRACOVNÍK ÚDRŽBY OBCE

Místo výkonu práce: katastrální území obce Zdiby
Předpokládaný nástup: k 1.11.2020 nebo dle domluvy
Pracovní poměr: HPP na dobu určitou v délce 1 rok s možností prodloužení
na dobu neurčitou
Pracovní doba: plný úvazek 1,0 (40 hodin týdně)
Platová třída: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v
souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je pozice zařazena do 4-5.
platové třídy (v závislosti na vzdělání a délce praxe) s možností dalšího
navýšení o osobní ohodnocení.
PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
•
•
•

státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt
v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb.
věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům
trestní bezúhonnost

POŽADAVKY:
•
•
•
•

minimálně střední odborné vzdělání (výuční list jakéhokoli technického
oboru)
řidičský průkaz skupiny B (C, E, T vítány, nejsou však podmínkou)
ochota absolvovat povinná školení BOZP a školení práce s technikou
(motorové pily, křovinořezy)
samostatnost, manuální zručnost, pracovitost, zodpovědnost,
kreativita

NÁPLŇ PRÁCE:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

úklid a údržba veřejných prostranství
správa a údržba místních komunikací – údržba, sanace vzniklých
nedostatků, upozornění zaměstnavatele na nedostatky, údržba
obecních chodníků, čištění, prosekávání, odstraňování plevele
údržba obecní zeleně – sečení a vysévání trávy, úklid, řezání náletů,
kácení a prořezávání stromů a keřů, zalévání zeleně, odklízení listí
a plodů z obecních pozemků
obsluha komunální techniky
monitorování pozemků s ekologickou zátěží (skládky),
údržba majetku – opravy drobných nemovitých a movitých věcí (obecní
úřad, dětské hřiště, lavičky, zastávky apod.)
péče o komunální techniku (multikára, motorová pila, křovinořez,
sekačka, motorový kartáč, fukar na listí apod.)
v zimním období údržba místních komunikací a majetku, odklízení
sněhu, posypové práce
odpady – evidence kontejnerů, úklid odpadových hnízd, košů
a popelnic, vývoz bioodpadu na kompostárnu
pomoc při přípravě obecních akcí
roznáška písemných materiálů občanům obce

VÝHODOU:
•
•
•
•

znalost obsluhy techniky s radlicí (zimní prohrnování sněhu z místních
komunikací)
znalost práce s motorovou pilou, křovinořezem, sekačkou
jakákoli odbornost je přidanou hodnotou pro tuto pracovní pozici
praxe v jakémkoli technickém oboru

CO NABÍZÍME – BENEFITY:
•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
stravenky
pravidelné zvyšování platu dle odpracované praxe
stabilní a dlouhodobé zaměstnání
malý pracovní kolektiv a příjemné pracovní prostředí obce

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
•

•

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, datum a podpis zájemce
strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání
a odborné znalosti a dovednosti

•
•
•

originál nebo ověřenou kopii z evidence Rejstříku trestů ne starší
3 měsíců
originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním osobních údajů

DALŠÍ INFORMACE:
•
•
•
•
•

pracoviště 15 minut příměstským autobusem od metra Kobylisy
po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem
uchazečům vráceny
nevyžádané osobní údaje budou ihned po skončení výběrového řízení
skartovány
vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně
zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu
bližší informace poskytne tajemník OÚ – 222 524 774;

Písemnou přihlášku spolu s přílohami doručte poštou nebo osobně v obálce
označené „Neotvírat – výběrové řízení – technický pracovník“ nejpozději
v pondělí 9.11.2020 do 12:00 hod. na adresu:
Obecní úřad Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Ve Zdibech 21.10. 2020

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby
jméno, příjmení, titul:

…………………………………………………….

datum a místo narození:

…………………………………………………….

státní příslušnost:

…………………………………………………….

trvalý pobyt (PSČ):

…………………………………………………….

adresa pro doručení písemností:

…………………………………………………….

(pokud je odlišná od místa trvalého pobytu):

číslo občanského průkazu:

……………………………………………….……

(nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)

tel.:

…………………………………………………….

e-mail:

…………………………………………………….

ucházím se o funkci

…………………………….………………………

nastoupit mohu dne

…………………………….………………………

Název a adresa organizace, kde jsem dosud zaměstnán (školy, kde dosud studuji atd.):
…………………………………………………………………………………………………
současné pracovní zařazení: ……………………………………………………………..……

Čestně prohlašuji, že splňuji požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení.

………………………………………..
datum a podpis uchazeče o zaměstnání

Povinné přílohy k přihlášce
PŘILOŽENO

osobní dotazník

ANO / NE*

profesní životopis

ANO / NE*

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

ANO / NE*

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

ANO / NE*

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

ANO / NE*

souhlas se zpracováním osobních údajů

ANO / NE*

* Nehodící se škrtněte

………………………………………..
datum a podpis uchazeče o zaměstnání

OSOBNÍ

DOTAZNÍK

Jméno, příjmení, titul

Trvalý pobyt (dle obč. průkazu), PSČ

telefon:

Další kontaktní adresa, PSČ

telefon:

datum narození ……………………………….
státní příslušnost ……………………………..

Vzdělání (i započaté nebo nedokončené)
název školy,
obor, studijní program
základní
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné

vyšší odborné
vysokoškolské

a další

počet
tříd

od

do

ukončené
ano - ne

Průběh dosavadního zaměstnání
zaměstnavatel

druh práce
(funkce)

od

do

(celé datum)

(celé datum)

Získaná osvědčení, ŘP, certifikáty apod
název

typ

platné od

Další znalosti a dovednosti
název

V …………….. dne …………………….

Podpis …………………………………..

POZN.: V případě nedostatku místa uveďte potřebné informace na samostatný list.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako uchazeč o zaměstnání svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci - zaměstnavateli, u
kterého se ucházím o práci, Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, Zdiby, PSČ 250 66, IČO: 00241032 (dále
jen „obec Zdiby“ nebo „správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů - zejména1:
(i)

jméno, příjmení a titul;

(ii)

datum a místo narození;

(iii)

státní příslušnost;

(iv)

místo trvalého pobytu;

(v)

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana;

(vi)

telefon a email;

(vii)

svéprávnost;

(viii) bezúhonnost;
jakož i dalších osobních údajů, které jsem poskytl nebo poskytnu správci v souvislosti s možným
zaměstnáním u správce, Obce Zdiby, jako zaměstnavatele (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně
osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
v platném znění (dále jen „Nařízení GDPR“), a to za účelem získání zaměstnání. Rozsah osobních údajů
může být rozšířen o údaje z veřejných rejstříků a portálů, pokud to situace bude vyžadovat.
Souhlas poskytuji na dobu do odvolání tohoto souhlasu.
Potvrzuji výslovně, že souhlasím s tím, aby mi Obec Zdiby posílala případné nabídky k zaměstnání,
brigádám, jiným činnostem nebo akcím či aktivitám, které získání zaměstnání mohou podpořit nebo
zajistit, a to poštou, e-mailem, sms, či jinou formou elektronické komunikace.
Beru na vědomí, že:
(i)

mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu
kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla správce, zasláním e-mailu na
adresu poverenec@obeczdiby.cz;

(ii)

mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, a to kterýmkoli ze
způsobů uvedených v předchozím bodě;

(iii)

správce osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje
zpracovány;

(iv)

mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu;

(v)

nemám povinnost osobní údaje správci poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude
to pro mne mít žádné právní následky.

Obec Zdiby jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytnutých údajů za účelem:

1

(i)

zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání;

(ii)

účasti ve výběrovém řízení uchazečů o zaměstnání;

Pro doložení souhlasu vyplňte všechny požadované údaje

(iii)

nabízení zaměstnání, brigád nebo jiné činnosti u Obce Zdiby a/nebo u osob s Obcí Zdiby
jinak spolupracujících.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být předávány k dalšímu zpracování
osobám, které poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření k ochraně
osobních údajů (dále jen „zpracovatelé“). Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na
základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních
údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní
zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu z mé strany.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně
v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo
(kteréhokoliv) zpracovatele. Dále jsem srozuměn s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny
v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem o ochraně
osobních údajů, Nařízením GDPR nebo jinými zvláštními právními předpisy.
Svým podpisem stvrzuji, že údaje na mé přihlášce do výběrového řízení a v mém životopisu, jakož
i jakékoliv další informace, které jsem správci poskytl nebo poskytnu, jsou správné a pravdivé, a že
jsem se dostatečně seznámil se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů
poskytovaného správcem, který považuji za srozumitelný a jasný.

V ………………………… dne …………………………

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ……………………………………

PODPIS:

____________________________

Čestné prohlášení
uchazečů o přijetí do pracovního poměru
Já, níže podepsaný (-á) ……………………………….., nar. ………………..,
bytem …………………………………………………., prohlašuji na svou čest,
že k dnešnímu dni
-

-

jsem zdravotně způsobilý k výkonu funkce technického pracovníka údržby,
jsem neměl problémy vyplývající z nadměrného požívání alkoholických nápojů
a z užívání návykových či psychotropních látek v pracovní ani mimopracovní době,

Souhlasím s tím, aby si Obec Zdiby v případě potřeby vlastními silami ověřila ve věci mé
osoby výše uvedené skutečností, případně se je zavazuji na výzvu prokázat (je-li jejich
prokázání možné), které se zavazuji předložit po jeho obdržení.
Jsem si vědom právních následků, které mohou být vůči mně vyvozeny na základě
okolnosti, že jsem uvedl nesprávné údaje v tomto čestném prohlášení.

V ………….. dne ………………………

……………………………………..
podpis

