
Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
svazek obcí 

Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 
IČO: 72053453                                          

                                                                                                                     
 

Vyhlášení výběrového řízení 
 

Č.j. : O-16/2021 
 
 

Ředitelka svazku obcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 
 

Ředitel/ka svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 

 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru : 
 
- státní občanství ČR 
- svéprávnost 
- bezúhonnost 
- ovládání jednacího jazyka 
 
Požadavky : 
 
- minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
- kompetence : komunikativnost, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, schopnost asertivního 
jednání, odolnost vůči stresu, klientský přístup 
- orientace v zákonech č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákon 
č.563/2001 Sb., o účetnictví   
- řidičský průkaz skupiny B 
- dobrá znalost práce na PC  
- vysoké pracovní nasazení 
- vítáno : praxe na stejné či podobné pozici 
               praxe v jednání s občany/klienty 
 
Pracovní poměr : na dobu určitou 1 roku (na základě dosažených pracovních výsledků možnost 
prodloužení  dle Stanov svazku) 
 
Pracovní úvazek : 40 hodin týdně 
 
Místo výkonu práce : Moravská Třebová, členské obce svazku obcí a další dle potřeby svazku 
 
Charakteristika vykonávané činnosti, zejména : 
 
- organizace a řízení svazku obcí : zpracování ročních plánů schůzové a kontrolní činnosti 
                                                        příprava a vedení členských schůzí svazku obcí 
                                                        zajištění financování svazku obcí 
- zpracování ročních Plánů obnovy a rozvoje skupinového vodovodu a zajištění jejich plnění 
- příprava rozpočtu a rozpočtových opatření svazku obcí  
- zpracování žádostí o dotace a jejich vyúčtování 
- organizace a zajištění výběrových řízení 



- uzavírání smluvních vztahů (smlouvy o dílo a jejich dodatky, věcná břemena, dotace a další.) 
- zveřejňování dokumentů dle zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb. 
- zajištění stavebních a vodoprávních řízení 
- účast na kontrolních dnech staveb   
- archivace dokumentů 
- inventarizace majetku svazku obcí 
- spolupráce s účetní svazku 
- spolupráce s radou svazku, starosty členských obcí, provozovatelem skupinového vodovodu a 
dodavateli staveb 
 
Písemná přihláška musí obsahovat : 
 
- jméno, příjmení a titul uchazeče 
- datum a místo narození 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu 
- telefonní kontakt a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení 
- informaci o splnění výše uvedených požadavků 
- datum a podpis uchazeče 
 
K přihlášce uchazeč připojí : 
 
- motivační dopis 
- strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti 
- originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
- originál nebo ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (V případě ukončení 
studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu.)  
 
Další informace : 
- platové ohodnocení :  30.000  Kč hrubého měsíčně. 
Přepokládaný nástup : 1.3.2022, případně dle dohody 
- nabízíme stabilní zázemí, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené 
- poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po 
ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům spolu 
s vyrozuměním o výsledku výběrového řízení zaslány zpět, převzatá písemnost bude skartována. 
- informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky svazku 
- bližší informace podá Soňa Borovcová, ředitelka svazku obcí, tel. 720 979 593.  
 
Doručení přihlášky : 
 
- obálku s přihláškou označte : NEOTVÍRAT – personální výběrové řízení 
- způsoby doručení : 
      1, poštou do 15.9.2021 (rozhodující je podací razítko pošty) na adresu : 
          Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
          Soňa Borovcová 
          Nádražní 1430/6 
          571 01  Moravská Třebová 
 
      2, osobně do 15.9.2021 do 12,00 hodin do kanceláře ředitelky svazku obcí, Nádražní 11, 
Moravská Třebová, budova provozu VHOS a.s, přízemí, dveře č. 104. 
 
 
 
Ke zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021. 


