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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Vikýřovice vyhlašuje na základě rozhodnutí Rady obce Vikýřovice ze dne 17.1.2018
výběrové řízení na pracovní pozici

stavební a investiční technik
Místo výkonu práce: obec Vikýřovice, katastr obce Vikýřovice
Předpokládaný nástup: od 01.03.2018 - pracovní poměr na dobu neurčitou (zkušební doba
3 měsíce)
Platové zařazení: dle zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné
správě a službách, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní náplň:
- koordinace stavební činnosti v obci
- technický dozor investora při stavebních a investičních akcích
- řádné přejímání staveb, zajištění kolaudace
- zajištění podkladů pro výběrová řízení na dodavatele stavebních akcí
- odpovědnost za plnění smluv o dílo na investiční a neinvestiční akce
- spolupráce s projektanty při projektové přípravě stavebních akcí
- řešení majetkoprávních vztahů souvisejících se stavebními akcemi
- písemná vyjádření za obec pro Městský úřad v Šumperku dle stavebního zákona
- vydávání rozhodnutí o sjezdech z místních komunikací a rozhodnutí o zvláštním užívání
místních komunikací, sepisování smluv o výpůjčce místních komunikací
- vedení stavebního archívu, odpovědnost za uložení stavební dokumentace
- spolupráce při procesu pořizování změny územního plánu
- spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňových opatření
Požadujeme:
- ukončené úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání – stavební směr podmínkou
- orientace v legislativě vztahující se k obcím, veřejným zakázkám a ve stavebním zákonu
včetně návazných vyhlášek
- občanská a morální bezúhonnost
- uživatelská dovednost práce na PC – Word, Excel
- řidičské oprávnění skupiny B
- schopnost jednat s lidmi
- iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
- zkušenosti s realizací investičních akcí výhodou
- zkouška odborné způsobilosti ze stavebního zákona výhodou, jinak absolvování ZOZ do
18 měsíců od vzniku pracovního poměru

K písemné přihlášce doložte:
- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bližší informace k pracovní pozici sdělí starosta obce Václav Mazánek, tel. 724 189 276.
Písemné přihlášky zasílejte na Obecní úřad Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
nejpozději do 12. února 2018 do 14.00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného
zájemce.
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