
Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících                       
územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního 

místa: 
 
Zaměstnavatel - Město Rychvald, se sídlem Orlovská 678, Rychvald 
Druh práce - výkon agendy odboru stavebního a životního prostředí - správa 

místních poplatků, agenda odpadového hospodářství                                    
Místo výkonu práce  - Městský úřad Rychvald 
Platové zařazení  - 8. platová třída podle délky praxe v souladu s nař. vlády     
   č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
   veřejných službách a správě 
   Nástup: dohodou  
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
 
  -  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně 

samosprávných celků v platném znění 
 
Další požadavky pro vznik pracovního poměru:   
 
  - min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v ekonomickém 

oboru nebo v oboru veřejné správy 
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook)  
- znalost právních předpisů 
- odpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost komunikace 
- odolnost vůči stresu, velmi dobrá úroveň komunikačních 

schopností 
 

Přihláška zájemce 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 pobytu 

na území ČR 
- datum a podpis  

 
K přihlášce připojí tyto doklady: 
 

- strukturovaný životopis včetně profesního životopisu se 
zaměřením na popis vykonávaných činností 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
(možno předběžně doložit čestné prohlášení) 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Místo podání přihlášky: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 



 
Způsob podání:  Písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně  
   MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu 

poštou. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik 
podání přihlášky považováno převzetí přihlášky adresátem 
v místě pro podání přihlášek v uvedeném termínu. 
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Rychvald 
bude pro potřeby veřejné výzvy  nakládat s jeho osobními údaji. 
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny. 
 
Bližší informace podá Regína Ondrušková, vedoucí odboru 
596 543 030,  ondruskova@rychvald.cz 

 
Lhůta podání přihlášky: 29. 9. 2021 do 17:00 hod. 
 
 
 
Rychvald 11.08.2021    Bc. Lubomír Klaput v.r. 
            tajemník 
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