
 

Domovní a bytová správa města Písku 
Fügnerovo náměstí 42, Písek 397 01 
tel. 382789011, fax 382789010 
IČ 00512362, DIČ CZ00512362 
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl Pr. vložka16, ze dne 20.3.2001 

  
 

 

Domovní a bytová správa města Písku vyhlašuje 
 

výběrové řízení 
 

na pracovní pozici – domovník preventista 
 
 
           Hlavním předmětem činnosti bude  zejména preventivní činnost v oblasti občanského 
soužití, dodržování pravidel (např. domovního řádu), provádění dohledu nad dodržováním 
čistoty v domech a jejich okolí,  nad sociálně-patologickými jevy dětí a mládeže (např. 
kouření, požívání alkohol. nápojů, užívání omamných látek, poškozování omítek a volných 
ploch ve společných prostorách, odhazování odpadků, záškoláctví), pohybem  cizích osob v 
bytových domech,  spolupráce s APK, apod. 
 
Předpokládaný nástup: 02.01.2019 nebo dle dohody. 
Místo výkonu práce:      lokalita nábřeží 1. máje čp. 1401, 1402, 1363, 1364. 
Platové podmínky:         platová třída 3 – dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1 
        (10 830 – 16 320 Kč podle délky započitatelné praxe) + příslušné 
                                          příplatky     
Pracovní místo je na dobu určitou, tj. do 31.12.2021. Pracovní doba je 40 hodin týdně. 
 
 
Předpoklady pro přihlášení do výběrové řízení: 
- muž/žena – státní občanství ČR, 
- ukončené základní vzdělání, 
- bezúhonnost, spolehlivost, 
- nepobírat starobní důchod, 
- komunikační schopnosti, 
- zdravotní způsobilost 

 

Výhodou: 
- bydliště v lokalitě nábřeží 1. máje 

 
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: 
Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo nám. 42/16, 397 01 Písek  
nebo odevzdejte na podatelně DBS města Písku nejpozději do 14.12.2018. 
Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně DBS města Písku. 
 
Obálku s přihláškou označte: „Výběrové řízení – domovník“. 
 
Přihláška musí obsahovat: 
- vyplněný dotazník (příloha), 
- potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, 
- ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 



 
Výběrové řízení (pohovor) – s vybranými uchazeči/uchazečkami proběhne dne 
18.12.2018. 
 
DBS si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat. 
 
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení, veškeré 
dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům neprodleně 
zaslány zpět. Domovní a bytová správa města Písku činí, v souladu s článkem 13 Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad 
ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.dbspisek.cz. 

 
 
 
 
V Písku dne 3.12.2018 
 
Ing. Zdeňka Šartnerová v.r. 
ředitelka DBS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Dotazník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D O T A Z N Í K   
k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Domovník  
  
reaguje na vyhlášenou Výzvu pro výběr kandidátů na pozici Domovníka. Domovník bude 
zaměstnancem Domovní bytové správy města Písku.  
Výběrové řízení je součástí Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, odbor realizace programů ESF se zaměřením na oblast podpory programů 
prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.   
  

Jméno a příjmení:    

Rodné příjmení:   

Datum a místo narození:   

Adresa   
trvalého/ přechodného bydliště: 

  

Státní příslušnost:   

Telefon:   

Nejvyšší dokončené vzdělání:   

Poslední zaměstnavatel (od-do): 
/úřad práce/ 

  

   

   

  
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že:   
- jsem státním občanem ČR; zdravotně způsobilý (tj. na základě lékařské 
prohlídky způsobilý k výkonu práce, ve směnném provozu, schopen obchůzkové 
činnosti, práce s PC) a jsem ochoten se dále profesně vzdělávat na pozici 
Domovníka.  
- nebyl jsem v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v 
posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti;  
- není proti mně vedeno trestní stíhání a ani jsem nebyl v posledním roce 
opakovaně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými  

toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku;  
- nepobírám starobní důchod;  
- veškeré údaje jsem uvedl dle svého největšího vědomí a svědomí; jsem si 
vědom skutečnosti, že v opačném případě toto může mít za následek vyřazení z 
projektu Domovník.  

  

Datum:  
  

  

Podpis:   

 


