
HLÁŠENÍ OÚ NĚMČIČKY 5.3.2018 

 
                                                                                         

1/     Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
            Městys Medlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

“pracovník údržby obce”  

Druh práce:   

• jednosměnný provoz,  pracovní úvazek 8 hodin denně 

• pracovní doba od 6.30 až 15.00, možnost nárazové změny při úklidu sněhu, při víkendových akcích 
obce apod.)  
Vykonávaná činnost: 

• provozování, úklid, sekání trávy a údržba veškerého majetku ve vlastnictví obce  
Pracovní poměr:  

• na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení a se zkušební lhůtou 3 měsíce 

• předpokládaný nástup od 1. dubna 2018  
Místo výkonu práce:  

• katastr Městyse Medlov 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky 

• věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům,  bezúhonnost 
Požadavky pro vznik pracovního poměru: 

• min. základní vzdělání, základy všestranných řemeslných dovedností pro údržbu obecního majetku 
(zeleň, komunikace, budovy, interiéry, sportoviště, technika, motorová vozidla, apod.) 

• dobrá fyzická kondice, časová flexibilita, spolehlivost a aktivní přístup 

• bydliště s dojezdem v minimálním časovém dosahu 

• řidičské oprávnění – minimálně „B“, 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku: 

- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a dovednostech 

Přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 25. března 2018  na adresu: Městys Medlov, 
Medlov 52, 664 66 Němčičky u Židlochovic 
Zalepenou obálku označte v levém horním rohu heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 
PRACOVNÍK ÚDRŽBY MĚSTYSE MEDLOV“.  

Případné další informace podá Roman Zabil, starosta obce, tel. 724 541 049, email: 
starosta@mestysmedlov.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu. 

 

 



2/  Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve středu 7. března v naší obci 

nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního, vepřového masa a poctivých 

masouzenářských výrobků. Například: 

 

Kuřecí prsní řízek od 109 Kč/kg 

Kuřecí křídla 49 Kč/kg 

Krůtí prsní řízek 179 Kč/kg 

Vepřová masitá žebra 89 Kč/kg 

Vepřová krkovice AKCE 95 Kč/kg 

Vepřová plec 99 Kč/kg 

Tlačenka, uzená krkovice, aj. 

Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč 

 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. Prodej proběhne ve středu v čase nově od 8:20 

do 8:35 na obvyklém prodejním místě. 

3/ Drůbežárna Prace bude v pátek 9. 3.  v 9:00 hod. prodávat: kuřice a kohouty různých 
barev za 180 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks,  krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10-15 Kč/ks. 

4/  NOVÁK  DRŮBEŽ VYSOČINA HB nabízí chovné kuřice barva: hnědá, černá, kropenatá, 

bílá a susexová. Kuřice jsou vakcinované a pod stálou veterinární kontrolou. 

 

Stáří:   17    týdnů 

  Cena:   163   Kč/ks 

Odběr: 12.3. 2018 v 14:30 hod 

U autobusové zastávky 

Objednávky:  777 556 036 


