
 

Obec Životice u Nového Jičína 
 
 

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

vedoucího technické správy majetku obce 
 
 

termín nástupu:  01. 05. 2017, případně dle dohody   
 
Předpoklady pro výkon funkce: 

 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, státní občanství České republiky, 
popřípadě cizí státní občanství, v České republice povolen trvalý pobyt;  

 
Požadavky:  

 dosažené vzdělání: středoškolské s maturitou, nebo vyšší – minimálně 3 let praxe v 
(vítán technický obor, správa majetku, technické služby, stavebnictví apod.)  

 
Osobnostní předpoklady: 

 samostatnost, časová flexibilita, 

 aktivnost a výkonnost  

 organizační schopnosti 

 schopnost vedení lidí, 

 umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 

 vyjednávací schopnosti, asertivita 

 schopnost analyticky a koncepčně myslet 

 rozhodný/á, vysoce odolný/á, profesionální 
 

Znalosti zákonů a dalších právních předpisů:  

 alespoň základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 technické předpisy v oblasti péče o nemovitý majetek 
 

Do náplně pracovní pozice – technické skupiny správy majetku patří: 
 

 Zajišťování čištění místních komunikací včetně zimní údržby 

 Péče o veřejná prostranství, veřejnou zeleň 

 Správa nemovitého majetku obce (kulturní dům, sportoviště, obecní úřad, bytový fond) 

 Technický servis při pořádání obecních akcí 

 Ostatní úkoly dle pokynů orgánů obce 
 
 
 
 
Požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 

 uživatelská znalost práce s PC (s programem Word, Excel, Outlook Express, Internet) 

 ochota se dále vzdělávat 

 řidičský průkaz skupiny B 



 

 
 

 
 

 
 Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího 
státního občana), telefonické spojení, datum a vlastnoruční podpis uchazeče/uchazečky  

 
K přihlášce doložte: 

 motivační dopis, 

 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii), 

 strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech, 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),  

 návrh koncepce technické správy majetku (vlastní názor, přístupy a metody práce v 
rozsahu max. 4 strany formátu A4), 

 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních 
údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování a uchování“. 

  
Případné dotazy je možné uplatnit písemně na adrese: starosta@zivoticeunj.cz 
 
Místo a lhůta pro podání přihlášky: 
Písemné přihlášky zasílejte na adresu Obecní úřad Životice u Nového Jičína č.p.128, 742 72 
Mořkov, nebo předejte osobně na tutéž adresu. 
 

Uzávěrka přihlášek:  do 13.března 2017 do 13:30 hodin ( v této lhůtě musí být přihláška 
doručena )   
 

 Obálku označte: „Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího technické 
správy majetku – neotevírat“. 

 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami ve stanoveném termínu, 
bez nich nebude přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na 
obsazovanou pracovní pozici. Po ukončení výběrového řízení budou všem uchazečům doklady 
zaslány zpět.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu. 
 
 
V Životicích u Nového Jičína dne 30. 1. 2017 
 
 
 
Pavel Hasalík 
starosta obce  
 



 

 


