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OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY K PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČŮ O PRACOVNÍ MÍSTO 
  

 
 
 
 
1. Místo výkonu práce:  Obec Rynoltice  
    (části obce Rynoltice, Jítrava, Polesí, Černá Louže, Nová Starost) 
 
2. Náplň práce: 

- řízení traktoru, automobilu GAZelle, traktorové sekačky Iseki, 
- mechanické zametání chodníků a komunikací a provádění běžného úklidu veřejných 

prostranství, zimní údržba chodníků a komunikací, 
- údržba veřejné zeleně ručními i mechanizačními prostředky (sekačka, křovinořez, mulčovací 

lišta za traktor), 
- práce s motorovou pilou, 
- nakládání s odpady – svoz odpadu, 
- údržba majetku ve vlastnictví obce, 
- vedení provozního úseku. 

 
3. Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou 
 
4. Platové podmínky: dle zákoníku práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 
 
5. Předpokládaný nástup: dle dohody 
 
6. Požadavky:  

- dobrý zdravotní stav, 
- odpovědnost, samostatnost, pečlivost, 
- řidičský průkaz sk. B, T, 
- uchazeč nesmí mít vůči obci Rynoltice neuhrazené pohledávky či závazky 

 
7. Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
telefonní spojení, 

- dosažení věku 18 let, 
- datum a podpis uchazeče. 

 
8. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

- strukturovaný životopis, 
- kopie platného řidičského oprávnění – praxe, 
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání,  
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, 
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely této výzvy ve smyslu zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

9. Lhůta pro podání přihlášky:  23. listopadu 2021 12. hod. 
 

STROJNÍK - TRAKTORISTA 



 
 
10. Způsob podání přihlášky:  

- písemně nebo osobně na adresu Obecní úřad Rynoltice, č.p. 199, 463 53 Rynoltice, v obálce 
označené „Strojník-traktorista - neotvírat“ a adresou uchazeče,  a to do 23. 11. 2021 do 12 
hod. 

- při podání přihlášky poštou se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na 
podacím razítku pošty. Později zaslané přihlášky není možné zařadit do této výzvy. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu kdykoliv v jeho průběhu. 
 
 
V Rynolticích 8. listopadu 2021 
 

         
         
                   
                    Ing. Jan Vacek v.r. 
          starosta obce 

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2021 
Sejmuto dne:      
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