Obec Všekary
vypisuje výběrové řízení na odborného lesního hospodáře pro správu lesů
ve vlastnictví obce Všekary na katastrálním území Všekary.

Základní vymezení předmětu plnění:
•

výkon funkce odborného lesního hospodáře v lesích dle související legislativy

•

komplexního zajištění odborného dozoru při lesnických činnostech v pěstební
činnosti, ochraně lesa, těžební činnosti, včetně vedení příslušné evidence v souladu
se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

•

soustřeďování podkladů a vedení lesní hospodářské evidence o plnění závazných
ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa a jednotlivých porostech

•

předávat souhrnné údaje LHE orgánu státní správy lesa

•

projednávání a odsouhlasení s vlastníkem lesa plánu ročního objemu lesních prací
vždy do konce měsíce listopadu

•

příprava podkladů a zpracování žádostí o finanční příspěvky na hospodaření v lesích
a zajištění včasnosti podání žádosti

•

zajištění

odborné

kvality

a správnost

poskytovaných

prací,

dodržování

agrotechnických lhůt prováděných lesních prací, dodržování obecně platných zákonů,
norem a předpisů;
•

spolupráce při zpracovávání LHP a podobných dokumentů týkajících se hospodaření
či užívání lesních pozemků.

Doba a místo plnění:
Termín plnění: nejpozději od 1. 7. 2018, popř. dle dohody, na dobu neurčitou.
Místem plnění jsou lesní majetky ve vlastnictví obce Všekary v k.ú. Všekary.
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Požadované kvalifikační předpoklady:
Licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Další požadované předpoklady:
•

profesionální, samostatná práce a aktivní přístup k řešení problémů

•

organizační schopnosti

•

umění jednat s lidmi, komunikační schopnosti

•

praxe a znalost regionu výhodou

Forma výkonu činnosti:
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře se čtvrtletní fakturací.

Náležitosti přihlášky:
•

identifikace žadatele – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, IČ, DIČ, kontaktní telefon, datum a podpis

•

profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech, přehled dosavadních zkušeností s výkonem OLH
a případných doporučení zaměstnavatelů nebo smluvních partnerů

•

výpis z OR nebo živnostenské oprávnění

•

výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně možno nahradit
čestným prohlášením)

•

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

•

ověřená kopie licence udělené k výkonu odborného lesního hospodáře

•

cenový návrh za výkon funkce OLH na hektar a měsíc (v případě plátce DPH cena
včetně DPH)
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•

souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů

•

V případě účastníka – právnické osoby, je požadována výše uvedená osobní
dokumentace (např. výpis z rejstříku trestů, životopis apod.) po fyzické osobě, která
bude přímo vykonávat činnost OLH.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

8.2.2018

Místo a způsob podání přihlášky:
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými náležitostmi přihlášky doručte v zalepené obálce
se značkou „Výběrové řízení OLH – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Obec Všekary, Všekary 16, 345 62 Holýšov

Další informace:
Obec Všekary si vyhrazuje právo pozvat účastníka k ústní prezentaci své nabídky.
Účastníci, jejichž nabídky budou řádně doručeny, budou o výsledku výběrového řízení
vyrozuměni.
Nevyžádané dokumenty a doklady s výjimkou cenových návrhů budou po ukončení
výběrového řízení skartovány.
Obec Všekary si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče a výběrové řízení bez udání
důvodu zrušit.

ve Všekarech 29.12.2018
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