
Obec Lobendavá, 4O7 84 Lobendava č.p. 27I

vyHLAšuJE vÝgĚnovÉ ŘízENí NA pol|cl

ODBORNÝ LESNÍHOSPODÁŘ PRO SPRÁVU LESŮ Vr
VLASTN|CTVÍ OgCr LOBENDAVA O CELKOVÉ

RoZLoZE LLL,55 HA

Základní vymezení předmětu plnění:

- výkon funkce odborného lesního hospodáře v lesích dle souvisejícílegislativy;
- při výkonu své činnosti důsledně dbát ochrany lesa a řádného hospodařenív něm;
- komplexnízajiŠtěníodborného dozoru při lesnických činnostech v pěstebníčinnosti,

ochraně lesa, těžební činnosti i zpeněžení produktů, včetně vedení příslušné evidence
v souladu se zákonem č,289/L995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů;

- soustředbvání podkladů a vedení lesníhospodářské evidence o plnění závazných
ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa a jednotlivých porostech;

- předávat souhrnné údaje LHE orgánu státnísprávy lesa;
- projednávání a odsouhlasenís vlastníkem lesa plánu ročního objemu lesních prací

vždy do konce října na dalšírok; 
,- předkládání vlastníku lesa výsledků hospodařenív lesích vždy za uplynulé pololetí, a

to nejpozději do 60 dnů od jeho skončení;
- příprava podkladů a zpracovánížádostío finančnípříspěvky na hospodařenív lesích a

zajištění včasnosti podání žádosti;
- zajištěníodborné kvality a správnost poskytovaných prací, dodržování

agrotechnických lhŮt prováděných lesních prací, dodržování obecně platných zákoŇ,
norem a předpisů;

- spolupráce při zpracování LHP a podobných dokumentů týkajících se hospodařeníči
užív ání lesn ích pozem ků;

- Po dohodě zajistit vyplývající úkoly z hlediska činnosti obecního úřadu a
zastupitelstva obce;

- sPoluPráce s obecním úřadem na přípravách smluv na výkup dřevnísuroviny a
produktů z lesa;



- vlastníprovoz lesního majetku:
- nákup sazenic,
- nákup ochranných prostředků, zadávání práce subjektům, přejímánípráce, dozor nad

sorti m entací, zajištěn í od bytu d řeva, vypracová n í pod klad ů pro fa kturaci,
- vystavování norem, kubíkování dřeva,
- odpovědnost za kvalitu a množstvípráce.

Doba a místo plnění:

Termín plnění: od7/2022 na dobu neurčitou

Místo plnění: lesní majetky ve vlastnictvíobce Lobendava

Požadované kvallfikační předpokIady:
Platná licence pro výkon odborného lesního hospodáře (OLH) dle zákon 289/L995 Sb., o
lesích ve znění pozdějších předpisů

Požadované obecné předpokIady:
- občanská a morálníbezúhonnost
- způsobilost k právním úkonům
- profesionální, samostatná práce a aktivní přístup k řešeníproblémů
- organizačníakomunikačníschopnosti

Forma výkonu činnosti:
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře

Náležitosti přihlášky:
- identifikace žadatele - jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost,

místo trvalého pobytu, lČ, DlČ, kontaktnítelefon, datum, podpis;
- profesníŽivotopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných

znalostech a dovednostech, přehled dosavadních zkušeností s výkonem oLH a
případných doporučení zaměstnavatelů nebo smluvních paltnerů;

- výpis z OR nebo živnostenské oprávnění;
- výpis z evidence rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce (případně možno nahradit

čestným prohlášením);
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- cenový návrh za výkon funkce OLH na/hektar/a rok (v případě plátce DpH cena bez

DPH), praxe/ příp. reference;
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového

řízení ve smyslu zákona č.IOL/2OOO Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.



Lhůta pro podání písemné přihlášky:
Do tt,7,20222 do 14:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:
PÍsemnou přihlášku spolu s požadovanými náležitostmi přihlášky doručte v zalepené obálce
se znaČkou ,,Výběrové řízení OLH - NEOTVÍRAT" na gdresu: Obec Lobendava ,4O7 84
Lobendava č.p.271.

Další informace:
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 skartová ny.

Obec Lobendava si vyhrazuje právo odmítnout všechny uchazeče a výběrové řízení bez udání
důvodu zrušit,

V Lobendavě dne 23,6,2022

VYVĚŠENo:23.6,2022

SEJMUTO: t1,.7.2022

stanislav Jirásek
starosta obce Loben rý

,,


