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Starosta obce Kobylí v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění 

 

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

„Vedoucí organizační složky Technické služby obce Kobylí“ 

 

Základní požadavky: 

- starší 18 let 

- způsobilost k právním úkonům 

- řídící schopnosti a zkušenosti s vedením malého kolektivu 

- aktivní práce s PC a časová flexibilita (i mimo pracovní dobu) 

- zodpovědnost při plnění pracovních úkolů – aktivní zájem o údržbu obce 

- dobrý zdravotní stav odpovídající psychickému zatížení a fyzické práci 

Vzdělání: 

- střední odborné vzdělání s výučním listem (výhodou v technickém zaměření) 

- řidičský průkaz sk. B  

Pracovní náplň: 

- samostatné zajišťování technického provozu a servisních činností, technické 

zajišťování a organizace údržby a oprav budov a jiných rozsáhlých 

majetkových souborů 

- organizace, řízení a kontrola práce zaměstnanců technických služeb 

- zadávání závazných pokynů týkající se zabezpečení údržby strojů pro 

komunální práce, údržby zeleně, veřejných prostranství, komunikací a budov 

ve vlastnictví obce, úklidu obce, zednických a základních instalatérských a 

zámečnických prací včetně potřebných prací při zajišťování obecních akcí 

- práce spojené s inventarizací majetku 

- sestavování výkazů práce, dlouhodobé a krátkodobé plánování 

 

Výhodou: 

- platné svářečské zkoušky 

- řidičský průkaz sk. C a T 



 

 

 

Požadujeme pracovitost, časovou flexibilitu a ochotu pro práci i mimo pracovní 

dobu. 

Přihláška: 

- strukturovaný životopis 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

- výpis z bodového hodnocení řidiče (ne starší než 1 měsíc) 

- prostá kopie dokladu o nejvyšším vzdělání 

Platové zařazení: 

- dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném znění, Nařízení č. 139/2009 Sb.  

kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách 

- příplatek za vedení 

- osobní ohodnocení (po zkušební lhůtě) 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru: 

- 1. 6. 2023 (lze upravit dle možností uchazeče) 

Termín a místo podání přihlášek: 

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2023 v 10:00 hod. 

- V této lhůtě je nutné doručit přihlášku na adresu: Obecní úřad Kobylí, Augusty 

Šebestové 459, Kobylí, 691 10 a to v pracovních dnech PO, ST 7:00 – 17:00, ÚT, ČT 

7:00 – 15:00 

- Osobní pohovory s uchazeči splňující základní požadavky budou probíhat 

v dubnu 2023.  

 

 

 

 

V Kobylí 1. 3. 2023 

   Mgr. Pavel Kotík 

starosta 


