
 Obec Baška, Baška 420, 739 01, Baška  

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy 
 

 

Starostka obce Baška, vyhlašuje veřejnou výzvu č. 2/2020 dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb. 

o úřednících územních samosprávných celků na obsazení pracovního místa:  

 

 

Investiční referent 
 
Druh práce: investiční referent  

 

Stručná charakteristika vykonávané práce:  

 

 Zajišťování přípravy, realizace a hodnocení investičních akcí, jako je zejména kontrola projektové 

dokumentace a rozpočtu akce, jednání s dotčenými orgány, agenda zadávání veřejných zakázek na 

investiční akce obce, příprava smluvních dokumentů, příprava návrhů pro rozhodování orgánů města, 

odstraňování nedostatků v průběhu realizace, vyřizování reklamací v záruční době, příprava a realizace 

investičních akcí u agendy administrace dotačních titulů (koordinace přípravy projektových 

dokumentací v souladu s podmínkami dotačního titulu, příprava podkladů pro změny apod.). 

 

Místo výkonu práce:     
Obecní úřad Baška 

 

Doba výkonu práce:    

 

o od 1. dubna 2020, nebo dle dohody 

o pracovní poměr na plný úvazek 

o doba neurčitá  

o zkušební doba 3 měsíce    

 

Předpoklady:  

 

Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě osoba, která je cizím státním 

občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je 

bezúhonná, ovládá jednací jazyk. 

 

Kvalifikační předpoklady:  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a praxe min. 2 roky na obdobné pozici (charakteristika vykonávané práce) jako 

investiční technik   

Jiné požadavky: 

 

 Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy a realizace investičních akcí  

 Znalosti v oblasti projektového řízení  

 Základní znalost  - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 134/2016 Sb o zadávání 

veřejných zakázek, zákon č.183/2006 Sb. Stavební zákon, 

 Praxe v oboru výhodou  

 Velmi dobrá znalost práce na  PC (Windows, MS Office, Word, Excel, Outlook,  Internet) 



 Schopnost samostatně a systémově pracovat na dlouhodobých projektech  

 Schopnost týmové spolupráce, samostatnost, spolehlivost, pečlivost a vysoké pracovní 

nasazení, velmi dobré komunikační schopnosti, odolnost proti stresu  

 Zkušenosti s prací v komunální oblasti výhodou 

 Řidičský průkaz sk. B  

Náležitosti přihlášky: 

 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

b) datum a místo narození uchazeče, 

c) státní příslušnost uchazeče, 

d) místo trvalého pobytu uchazeče,  

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 

f) datum a podpis uchazeče 

g) prosíme, uveďte v přihlášce i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně 

informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení 

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce: 

 

a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný 

doklad vydaný domovským státem 

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

d) souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 

 

Co nabízíme: 

 25 dnů řádné dovolené 

 Benefity sociálního fondu, například stravenky, volnočasové poukázky, příspěvek na dovolenou, na 

penzijní nebo životní pojištění, organizované tábory pro děti, aj. 

 Sick days v rozsahu 3 dnů/rok 

 Možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů 

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 

 

10 platová třída (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání 

osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů změn a 

doplňků, se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců obcí). 

 

 

Místo a způsob podání přihlášky:  

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce s uvedením adresy uchazeče s označením  

 

„Výběrové řízení  2/2020 – neotvírat“   

 

do 12. 03. 2020 do 15.00 hod.  
 

na adresu: Obecní úřad Baška, 739 01 Baška č. 420, nebo na podatelnu Obecního úřadu Baška, 

kancelář č. 5. 

 



Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení Vám na základě žádosti zašleme zpět nebo si je 

můžete vyzvednout osobně do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou 

nevyzvednuté doklady a podklady skartovány. 

 

Tato veřejná výzva č. 2/2020 bude vyvěšena na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro 

podání přihlášek zájemců a současně bude zveřejněna na internetových stránkách obce Baška  

www.baska.cz  (elektronická úřední deska). 

 

 

 

V Bašce 18. 2. 2020      

 

 

 

 

 

 

 

Irena Babicová 

starostka obce Baška 

 

 

 

 

 

Přihláška do VŘ 

2_2020_investiční referent.docx
 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  19.2.2020 

 

 

Sejmuto dne: 13.3.2020 

 

 

 

http://www.baska.cz/

