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M Ě S T O  M N I C H O V O  H R A D I Š T Ě  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ, IČ 00238309 

 
 

vyhlašuje výběrové řízení č. 02/22 na obsazení pracovního místa 

VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY 

s nástupem možným od 01. 04. 2022 (příp. dle dohody) 

 

Do našeho týmu hledáme aktivního a pracovitého kolegu/kolegyni. Osobu, které má chuť se podílet 
na údržbě a systematické péči o majetek města.  

INFORMACE O PRACOVNÍM MÍSTĚ: 

Jedná se o vedení, organizaci a kontrolu práce nově vznikající technické čety o 2 pracovnících (zejm. 
v letním období možnost rozšíření o brigády, nejvýše celkem 6 osob), která bude zajišťovat operativní 
činnosti úklidu a údržby majetku města, jako např: 

• úklid veřejných prostranství města, úklid černých skládek, 
• zajištění schůdnosti prostranství před vstupy do budov v majetku města v zimním období, 
• odstraňování drobných závad a údržba městského mobiliáře,  
• údržba a drobné opravy komunikací, cest a chodníků 

• operativní zásahy na zeleni města, údržba zeleně u bytových domů, 
• údržba a čištění vodních děl, 
• příprava a drobné opravy nádob na komunální odpad,  
• personální a materiální zajištění příprav akcí pořádaných městem,  
• další operativní činnosti jako stěhování, vyklízení, převoz, uskladnění apod.  

 
Prostřednictvím pracovní čety bude zajišťována správa zemníku Ptýrovec, dohled a provoz deponie 
použitých stavebních materiálů v ulici U Trati a v areálu bývalé cihelny. 

 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE: 
 

• dokončené střední vzdělání (maturita, výuční list), praxe na obdobné pozici alespoň 4 roky  

• morální bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc  

• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 

• schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací 
• vstřícnost v jednání, znalost zásad efektivní komunikace 

• základní znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, přenos fotografií z terénu apod.) 
• osobnostní založení: zodpovědnost, slušnost, vysoká morální úroveň a ochota přiložit ruku k dílu 

 

NABÍZÍME: 
• rozmanitou práci při údržbě veřejného prostoru a majetku města 

• možnost seberealizace 

• plný pracovní úvazek 

• pružné rozvržení pracovní doby, příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu 

• 5 týdnů dovolené 

• indispoziční volno, studijní volno 

• příspěvky na stravování, dovolenou a volnočasové aktivity, penzijní připojištění a pojištění 
odpovědnosti za škodu 

• vzdělávání pro rozvoj odborných znalostí a dovedností 
• výše platu: 22-28 tis. Kč + osobní ohodnocení, odměny  

• místo výkonu práce: Mnichovo Hradiště a městské části 
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POŽADUJEME: 

1. Strukturovaný životopis 
Včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození uchazeče, státní příslušnost 
uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, přehled 
dosavadní praxe, datum a podpis uchazeče. 

2. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
3. Originální výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc   

 
 

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu a e-mailové adresy doručte nejpozději 

do pátku 11.března 2022 do 10:00 hodin 

buď osobně na podatelnu Městského úřadu Mnichovo Hradiště, nebo poštou na adresu:  
Město Mnichovo Hradiště 
Masarykovo náměstí 1 
295 21 Mnichovo Hradiště 

v uzavřené obálce označené heslem „Výběrové řízení č. 02/2022 – VEDOUCÍ PRACOVNÍ 
ČETY - Neotevírat“. 
Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Za okamžik předání nabídky v 
případě doručení poštou je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. 
Město Mnichovo Hradiště si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku 
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu. 
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto 
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Po skončení výběrového řízení budou 
neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. 
 

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Pavel Král (tel. 326 776 725, 724 228 750) nebo tajemnice MěÚ 
Mgr. Kamila Galetková (tel. 326 776 603, 702 291 605). 
 
V Mnichově Hradišti dne 24.01.2022 
 
 
 
 
Mgr. Kamila Galetková v.r. 
tajemnice městského úřadu 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz   
                Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:                                              .............................                                                    ...............................  
                                                  .....................................................                   ...................................................                
                     osoba pověřená vývěsní službou   osoba pověřená vývěsní službou 
                              
        ....................................................                               ...................................................  
               podpis, razítko úřadu                                                            podpis, razítko úřadu 

 

http://www.mnhradiste.cz/

