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NABÍDKA PRÁCE 
Město Hrádek nad Nisou hledá zaměstnance a prostřednictvím tajemníka městského úřadu 

zveřejňuje nabídku/výzvu1 k přihlášení zájemců na obsazení pracovní pozice: 
 

UKLIZEČ/KA 
 
Místo výkonu práce:   Město Hrádek nad Nisou (zejména pak budova radnice) 

Druh práce – popis práce: 

1. Údržba a úklid specifikovaných prostor: 
 jedná se zejména o určené prostory chodeb, kancelářských prostor, WC a sociálního zázemí a 

ostatní společné prostory, včetně např. venkovních prostor kolem příslušných budov, 
 obsahuje úklid podlah různých povrchů (skleněné výplně oken, dřevěná obložení, dlažby a 

obklady apod.). 
2. Příprava prostor pro jednání orgánů města (údržba pořádku a výzdoba zasedacích místnosti apod.). 
3. Příprava prostor pro konání společenských akcí (údržba pořádku a výzdoba obřadní síně a prostor 

pro svatby, vítání občánků, vyhlašování soutěží aj.). 
4. Zajišťování občerstvení a věcných darů (květin aj.) dle požadovaných dispozic. 
5. Provádění souhrnů zásob materiálu (čistící a toaletní potřeby) dle požadovaných dispozic. 
6. Podílení se na inventarizaci majetku města. 
7. Zajištění praní a žehlení používaného prádla (stolní prádlo jako jsou ubrusy, dále ručníky, utěrky 

apod.) na zařízení města (vlastní pračka). 
8. Zajišťuje odklizení odpadů a skartování dokumentů dle požadavků a dispozic pracovišť městského 

úřadu. 

Další informace k pracovním činnostem: 

 práce obsahuje činnost i ve dnech svátků a o víkendu, 
 práce obsahuje manipulaci se strojním vybavením a zařízením (kávovar, automatická pračka, uklízecí a 

čistící stroje apod.), 
 práce se realizuje ve stanovených intervalech (denní, týdenní, měsíční, roční). 

Požadujeme: 

 dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům, 
 trestní bezúhonnost, 
 odpovídající zdravotní stav (práce do výšek 3 m), 
 pečlivost, spolehlivost a samostatnost, 
 vysoké pracovní nasazení a aktivní přístup a vysokou časovou flexibilitu. 

Platové podmínky a zařazení: 

Zařazení „servisní“ pracovní pozice je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění 
pozdějších předpisů (§ 6), s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (1.06.06, …03, …01), a s přihlédnutím k vykonávané 
činnosti: 2. třída /12. platový stupeň přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017. Pracovní pozice je zařazena 
do Městského úřadu Hrádek nad Nisou. 
Základní měsíční plat pak je: 18 780 Kč + osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků a po zapracování. 
 
                                                      
1 Tato nabídka je interní výzvou města/městského úřadu a není veřejnou výzvou dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepoužitelnosti právní normy na 
zaměstnance vykonávajícího výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce. 
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Zájemce/zájemkyně musí předložit písemnou přihlášku: 

 Přihláška je přílohou této nabídky práce, kterou je nutno vyplnit! 
→ Součástí přihlášky je i příloha, kde lze uvést popis pracovních zkušeností nebo lze přidat 

strukturovaný životopis. 
→ V rámci předložení přihlášky je vhodné doložit i požadovaný výpis z rejstříku trestů. 

 Přihláška je dostupná v elektronické podobě na internetových stránkách města:  
→  www.hradek.eu –> Dokumenty –> Formuláře –> Kancelář úřadu / Ostatní nabídka práce -> 

Formulář přihlášky – ULIZEČ/KA – servisní pracovní pozice (2023) 
→ Přímý odkaz na formulář přihlášky: https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2537-5406  

 Přihlášku lze obdržet i v listinné podobě na personálním úseku po předchozí dohodě na dále 
uvedeném kontaktu: 
→ Markéta Kordová, personalistka | tel.: +420 482 411 451 | e-mail: personalni@muhradek.cz 

 
Druh pracovního poměru: 

Na dobu určitou do 31. 12. 2023 (se zákonnou zkušební dobou) a s možností prodloužení na dobu 
neurčitou. Jedná se o plný úvazek a pracovní doba je pružná, rozvržená do pětidenního pracovního týdne 
– 40 hodin. 
 
Předpokládaný termín nástupu:  04-05/2023, nebo dle dohody 

 
Lhůta pro podání přihlášky:   24. 03. 2023, do 13:00 hodin 
 přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do hodnocení zařazeny. 
 
Místo a způsob podání přihlášky: 

 osobně do podatelny Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 
Hrádek nad Nisou, 

 písemně poštovní (kurýrní) službou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, k rukám tajemníka 
MÚ, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, 

 PŘIHLÁŠKU NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY! 
 přihlášku vč. požadovaných příloh podávejte v zalepené obálce, obálku označte textem: „NEOTVÍRAT 

– Nabídka – UKLIZEČ/KA“. 

Ostatní informace: 

 zájemci mohou být vyzváni k pohovoru, nebo k praktické části ověřování požadavků, 
 Město Hrádek nad Nisou si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců a výběrové 

řízení zrušit kdykoliv bez udání důvodu, dále pak vybrat zájemce, který dle jeho posouzení nejlépe 
vyhovuje jeho požadavkům, 

 zájemce nese veškeré náklady, které jim vzniknou účastí ve výběrovém řízení. 
 
V Hrádku nad Nisou dne 08. 03. 2023 
 

JIŘÍ TIMULÁK v. r. 
tajemník Městského úřadu Hrádek nad Nisou 

 

Vyvěšeno:          

Sejmuto: 




