
 
Rada města Lysá nad Labem vyhlašuje  

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
 
na obsazení funkce  

 
ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
Technické služby Města Lysá nad Labem, p.o.,  
adresa Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem.  
 
Charakteristika organizace  
Technické služby jsou příspěvková organizace zřízená za účelem zajišťování odpadového 
hospodářství města, údržby místních komunikací a ploch zeleně, provádění veřejně 
prospěšných prací, údržby veřejného osvětlení, správy hřbitova, zajišťování provozování 
vodovodů a kanalizací a údržby bytového a nebytového fondu v majetku města.  
 
Nabízíme  

 

 

 

dílet se na příjemném vzhledu města a zajištění služeb pro jeho občany 
.  5 týdnů dovolené 

4 dny zdravotního volna 
říspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
říspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity 
říspěvek na stravování 
ázemí stabilního zaměstnavatele 

 
Požadavky na uchazeče  

 

 

o a pracovního práva a předpisů vztahujících se 
k činnosti příspěvkové organizace  

 

 

 

nnost  
 
Od kandidáta/kandidátky navíc očekáváme  

 

 

 

 

sti s nastavováním efektivních vnitrofiremních procesů a kontrolou jejich 
dodržování  

 

 



Platové podmínky  
Plat bude stanoven podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Pracovní poměr 

Pracovní poměr vznikne jmenováním na dobu určitou 6 let se zkušební dobou 6 měsíců. 

Pracovní úvazek: 10 hodin týdně s možností budoucího navýšení na plný (40 hodin týdně) 
 
 
Předpokládaný nástup  

dubna 2023  
 
Náležitosti přihlášky  

 

 

 

 

 

-mail)  

 
 
Povinné přílohy přihlášky  

Motivační dopis odůvodňující zájem uchazeče o obsazení funkce  

 

dovednostech  

 tři měsíce 
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle § 5 

zákona č. 110/2019 Sb. a jejich poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se 
podílejí na výběrovém řízení  
  
 
 
Způsob podání přihlášky  
Přihlášku je nutno podat do 16. března 2023 do 12.00 hodin do podatelny Městského 
úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. Rozhodující je datum 
a čas doručení, nikoliv odeslání přihlášky.  
 
Přihlášky včetně všech příloh se podávají písemně v uzavřené obálce označené Neotvírat – 
výběrové řízení – ředitel TS.  
 
Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor s výběrovou komisí. O jmenování do funkce 
rozhoduje Rada města Lysá nad Labem.  
 
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo funkci neobsadit, případně výběrové řízení 
kdykoliv zrušit.  
 



Náklady spojené s výběrovým řízením, jeho vyhlášením a činností výběrové komise nese 

vyhlašovatel. Zájemce nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

Vyvěšeno: 1. 3. 2023   

Sejmuto: 17. 03. 2023 

 


