
OBEC STŘÍTEŽ 

 

O Z N Á M E N Í 

 

Starosta Obce Střítež v souladu vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2011 

na obsazení pracovního místa : 

Správce evangelického hřbitova a evangelické kaple ve Stříteži 
 

Místo výkonu práce :                 Evangelický hřbitov a kaple obce Střítež  

Požadované vzdělání :               Základní + praktická škola 

Pracovní poměr :                        Dohoda o provedení práce 

 

Charakteristika vykonávané práce správce: 

 Informuje o hrobových místech, možnostech pohřbívání, sděluje pozůstalým kontakty na 

Obecní úřad, pohřební službu, faráře. 

 V případě pohřbu zajišťuje přístup do kaple a zvonění 

 Udržuje pořádek v kapli, zajišťuje větrání kaple 

 V případě pohřbu v zimním období zajistí v dostatečném předstihu vytápění kaple 

 Udržuje pořádek na hřbitově, bioodpad ze stávajícího stromoví ukládá do plastových pytlů 

i z prostoru za oplocením 

 Dohlíží, aby v kontejneru byl ukládán pouze odpad ze hřbitova, ve spolupráci s OÚ 

zajišťuje jeho odvoz 

 Zajišťuje kosení trávy 

 Dohlíží a udržuje pořádek na WC 

 V případě pohřbu informuje OÚ o termínu jeho konání. 

 V zimním období, pokud je sníh, zajistí v případě pohřbu přístup k hrobovému místu 

 V době svátků památky zesnulých dohlíží, aby nedošlo k požáru 

 Sleduje stav pomníků a hrobů, v případě poškození informuje OÚ 

 Sleduje stav stromů na hřbitově, v případě vyvrácení nebo poškození stromů informuje OÚ 

 Podílí se na běžných opravách, např. nátěry oplocení, postřik plevele atd. 

 Vede si pracovní deník, ve kterém bude uveden výkon práce (druh pracovní činnosti, počet 

odpracovaných hodin.    

 Pracovní deník předkládá starostovi obce k ověření vždy k 5. pracovnímu dni následujícího 

měsíce. 

 

Odměna: čtvrtletně 2.700,--Kč 

 

Náležitosti přihlášky: 

a) jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče, 

b) státní příslušnost uchazeče, 

c) místo trvalého pobytu uchazeče, 

d) číslo občanského průkazu, 

e) datum a podpis uchazeče, 

f) číslo telefonu, příp. e-mailová adresa. 

 

Předpokládaný nástup : 

po ukončení výběrového řízení k 1.1.2012. 

  

Přihlášku s požadovanými materiály doručte v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ č. 1/2011 – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy žadatele do 30.12.2011 do 12:00 hod 

adresu: 

Obecní úřad Střítež, k rukám starosty, 739 59 Střítež 118. 

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

 

Ve Stříteži dne 12.12.2011 


