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Dodatečná informace č. 1 k Oznámení o výběrovém řízení - referent/ka oddělení investic odboru investic
a majetku
V oznámení o výběrovém řízení na obsazení pozice referent/ka oddělení investic odboru investic a majetku
ze dne 29.08.2016 se mění tyto části:

ODBORNÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
Požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání

Zaměření:

technické, ekonomické
vzdělání výhodou

Město Lanškroun
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244
IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100

Požadovaná délka praxe v oboru
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CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:





















příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení
vedení inženýrské činnosti za město, provádění stavebního dozoru, svolávání kontrolních dnů na
investičních akcích města
prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace, zajišťování přebírání prací, příprava a
provádění změn v průběhu výstavby, odstraňování nedostatků v průběhu a po skončení realizace
staveb
zajišťování přípravné fáze realizace investičních akcí, např. podkladů pro zadání a vypracování
projektové dokumentace, jednání s vlastníky pozemků ostatních nemovitostí s dotčenými orgány
státní správy, správci sítí a organizacemi, příprava návrhu smluv
příprava a zajišťování soutěže na vypracování projektové dokumentace a na realizaci staveb dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
příprava podkladů pro územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zabezpečování stavebního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
příprava podkladů a podávání žádosti pro kolaudační řízení staveb dle stavebního zákona
vyjadřování se k investičním záměrům, které předloží jiný orgán
příprava podkladů a návrhů na usnesení pro jednání rady a zastupitelstva města
věcná kontrola správnosti faktur a jejich likvidace
převádění dokončené investiční akce do majetku města
komplexní zpracovávání žádostí o dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu státních
fondů a z mezinárodních zdrojů na jednotlivé investiční, popř. neinvestiční akce týkající se rozvoje a
udržování majetku města
odpovědnost za použití poskytnuté dotace v souladu s podmínkami, na základě kterých byla
poskytnuta, kontrola uznatelných nákladů, provádění závěrečného vyhodnocení akce, včetně
finančního vypořádání s poskytovatelem dotace
vedení spisové agendy, archivace dokumentace investičních akcí, dotačních programů a ostatních
písemností na odboru včetně jejího předání do archivu v souladu se spisovým řádem

Kontrola a přebírání provedených prací na základě smluvního vztahu města se společností Technické
služby Lanškroun, s. r. o., příkazce operace

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:
01.11.2016, pozdější nástup možný
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Písemné přihlášky zasílejte do 30.09.2016 v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ – OIM - NEOTEVÍRAT“ na adresu:
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL. M.
tajemník MěÚ
J. M. Marků 12
Lanškroun – Vnitřní Město
563 16 LANŠKROUN

Město Lanškroun
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244
IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
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DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE:
Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL.M., tajemník MěÚ, tel.: 465 385 224
Bc. Kateřina Gregorová, zástupkyně vedoucího odboru investic a majetku, tel.: 465 385 233

Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, LL.M.
tajemník městského úřadu

Město Lanškroun
Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244
IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
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