
Obec Braškov 
 

vyhlašuje výběrové řízení 
 

na pozici „správce – technický pracovník“ obce Braškov 
 
 
Náplň práce: 

• řidič traktoru – zimní a letní údržba komunikací 
• správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce a jejích 

zařízení 
• údržba techniky, strojů a zařízení 
• drobné zámečnické, zednické, malířské a jiné řemeslné práce 
• údržba zeleně – práce s křovinořezem, travní sekačkou, motorovou 

pilou a jinými stroji a zařízeními 
• správa a údržba veřejných prostranství 
• správa, provoz a úklid sběrného místa 
• aktivní spolupráce se stavební komisí a komisí veřejného pořádku 

 
Základní požadavky: 

• minimálně střední odborné vzdělání (výuční list) v technickém 
oboru 

• věk nad 18 let 
• řidičské oprávnění skupiny B, C a T 
• praxe v oboru minimálně 5 let, aktivní řidič 
• samostatnost, pracovní nasazení, občanská a morální bezúhonnost 
• způsobilost k právním úkonům 
• vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita 

 
Náležitosti přihlášky: 

Povinné přílohy 
• profesní životopis 
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• trestní bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů 

ne starší než 3 měsíce 
• ověřená kopie řidičského průkazu 
• kontaktní údaje (telefon, příp. e-mail) 



Nepovinné přílohy 
• další doklady prokazující schopnosti a dovednosti mající vztah 

k pozici, na kterou je výběrové řízení vypisováno (doklady o 
úspěšném absolvování školení, kurzů apod.) 

 
Platové zařazení: 

• pracovní doba – 40 hodin týdně 
• odměňování dle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném 
znění – maximálně 6. platová třída 
 

Podání přihlášek: 
• Přihlášky je možno podat osobně v podatelně Obecního úřadu 

Braškov nebo písemně na adresu: 
Obecní úřad Braškov, ul. Dukelská 11, PSČ 273 51 

• Obálku je nutno označit nápisem „VŘ – správce – tech.pracovník“. 
• Elektronické přihlášky, vyjma přihlášek podaných prostřednictvím 

datových schránek, nebudou akceptovány. 
• Termín pro podání přihlášek: 15. 7. 2013 do 12.00 hod. 

 
Kontaktní osoba pro výběrové řízení: 
Jméno:  František Haas 
Tel.:  312 698 527, 724 188 890 
e-mail: ou@braskov.cz 
webové stránky: www.braskov.cz 
 
 
 
 
 
V Braškově dne 25. 6. 2013 
 

Ing. Vladimír Dráb v. r. 
         starosta obce 

 
 
Datum vyvěšení: 25. 6. 2013 
Datum sejmutí: 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 25. 6. 2013 


