OBEC BZ'OVA
Bzová52,267 43Bzová
tel.:3II 533 435
obec.bzova@,iol.c,z
fax:311 532140
IČ00233188

OZNAMENIO VYHLASENI VYBEROVEHO RIZENI
obec Bzová vyh|ašuje
výběrové
řízenína pozici
odborný lesníhospodář pro správu lesů
ve vlastnictvíobce Bzová o celkovéroz|oze310 ha.
Základ n Í vym ezen í před m ětu ěi n nosti :
. výkonfunkceodborného
|esního
hospodářev |esÍch
d|esouvisející
|egislativy;
. komp|exního
zajiŠtění
odbornéhodozorupři |esnickýchčinnostech
v pěstebníčinnosti,
ochraně
|esa, těŽebníčinnostii zpeněŽeníproduktů,
včetněvedenípřís|uŠné
evidencev sou|aduse
zákonemč.28911995
sb'' o lesícha o změně a dop|nění
někteýchzákonů;
. soustřeďovánípodk|adůa vedení |esníhospodářskéevidence o p|něnízávazných ustanovení
p|ánua evidencio provedené
porostech;
obnovělesa a jednot|ivých
o předávatsouhrnné
ÚdajeLHE orgánustátnísprávy|esa;
r projednávánia odsouh|asení
s v|astníkem
|esap|ánuročního
objemu|esníchpracívŽdydo konce
měsíceIistopadu;
o předk|ádánív|astníku
|esavýsledkůhospodařenív|esíchvždyza up|ynulé
čtvrtletí
a to nejpozději
do 15 dnůod jehoskončení;
. přípravapodk|adůa zpracováníŽádostío finanční
příspěvkyna hospodařenív |esícha zajištění
podánížádosti;
včasnosti
o zajištěníodborné kva|ity a správnost poskytovanýchprací, dodrŽováníagrotechnických|hůt
prováděných
Iesníchprací,dodrŽováníobecně
p|atných
zákonů,norema předpisů;
. spoluprácepři zpracováváníLHP a podobnýchdokumentů
týkajících
se hospodaření
či uŽívání
pozemků.
Iesních
Místo výkonu práce:
Místemp|něníjsou|esnímajetkyve v|astnictvíobceBzová.
Doba plnění zakázky:
D|edohody,moŽnood 1. 1,2016'
Požadovanéobecné předpoklady:
obchodníspolečnostzabývající
se toutočinností
na zák|aděoprávněnínebo státníobčanČR'
občanskáa morá|ní
bezÚhonnost.
před poklady:
PoŽadovanékva|ifikační
Licencepro výkončinnostiodbornéholesníhohospodářepod|ezákona č.289/1995Sb., o |esícha o
změně a dop|něníněkteryichzákonů(|esnízákon),ve zněnÍpozdějších
předpisů'VŠv oboru |esního
inŽenýrství,
nebo středoškolské
vzdě|ánív oboru |esnictví'
předpok!ady:
Dalšípožadované

- profesioná|ní,
k řešeníprob|émů
samostatnápráce a aktivnípřístup
- organizační
schopnosti
. uměníjednat
schopnosti)
s Iidmi(dobrékomunikační
- praxea zna|ostregionuvýhodou

Forma qýkonučinnosti:
fakturací.
|esního
hospodářes měsíění
Sm|ouvao výkonufunkceodborného
NáleŽitostipřih lášky:
o identifikaceŽadate|e- jryéno'příjmení,titu|'datum a místonarození,státní přís|ušnost,
místo
pobytu,Ic, D|c, kontaktníte|efon,
datuma podpis
trva|ého
o profesníŽivotopiss uvedenímúdajůo dosavadníchzaměstnánícha o odbornýchznalostecha
partnerů
zaměstnavate|ů
nebo sm|uvních
dovednostecha případnádoporučení
. Výpisz oR nebo Živnostenské
oprávnění
. výpis z evidence rejstříkutrestůne staršíneŽ 3 měsíce (případněmoŽno nahraditčestným
proh|ášením)
o kopiedok|aduo nejvyŠším
dosaŽeném
vzdě|ání
o ověřená kopie Iicenceudělenék výkonuodborného
|esníhohospodáře
o koncepcepráce odborného|esníhohospodářevěetně|esnickéěinnosti- navrhovanánáp|ňvýkonu
správy |esa
o souhlass nak|ádáním
s poskytnutými
osobnímiÚdajipro úče|y
tohotovýběrového
řízeníve smys|u
předpisů
zákona ě. 10112000Sb', o ochraněosobníchúdajů,
ve zněnípozdějších
- právnickéosoby,je poŽadovánavýŠeuvedená osobnídokumentaci(např.
o V případěúčastníka
výpis z rejstříkutrestů,Životopisapod.)po fyzickéosobě, která bude přímovykonávatčinnost
OLH.
Lhůtapro podánípísemnépřihlášky:
Do 21. 12.201510:00hodin.
Místoa způsobpodánípřihlášky:
přih|ášky
Písemnoupřih|áŠku
spo|us poŽadovanými
ná|eŽitostmi
doručte
v za|epenéobá|ces označením
,,VýběrovéřízeníoLH - NEOTVIRAT..na adresu:obec Bzová' Bzová 52,267 43
Dalšiinformace:
B|iŽší
informacepodá starostkaobce Bzová po dom|uvěna te|.:311 533 435 a emai|uobec.bzova@io|.cz
obec Bzová si vyhrazujeprávo pozvatúčastníka
k ústníprezentacisvénabídky.
jejichŽnabídkybudouřádně doručeny,
Učastníci,
budouo výs|edkuvýběrového
řízenívyrozuměni.
NevyŽádané
dokumentya dok|adybudoupo ukončení
výběrového
řÍzenÍ
skartovány.
obec Bzová si vyhrazujeprávo odmítnout
vŠechny
uchazečea výběrovéřízeníbez udánídůvoduzrušit.

Ve Bzové.
dne7. 12.2015
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Mgr.Vác|ava F|aišmanová

starostkaobce

