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Předseda Mikroregionu Frýdlantsko
Vyhlašuje
Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a usnesení DSO č. 49/2022 ze dne
28.6. 2022

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
Manažer odpadového hospodářství Mikroregionu Frýdlantsko
Zaměstnanec v této pozici bude zajišťovat komplexní činnosti a vedení příslušných svěřených projektů
souvisejících s nakládáním s komunálními odpady v zapojených členských obcích Mikroregionu
Frýdlantsko. Primárním zájmem členských obcí mikroregionu je nastavit co nejpříznivější podmínky
pro nakládání s komunálním odpadem a optimalizovat systém odpadového hospodářství v ORP
Frýdlant.
Mikroregion Frýdlantsko je dobrovolným svazkem 18 obcí v severním výběžku Libereckého kraje, ve
kterém žije 25 000 obyvatel. Do projektu je zapojeno 12 obcí s 21 000 obyvateli.

Charakteristika vykonávané činnosti:
•
•

•

Monitoring potřeb obcí v oblasti odpadového hospodářství
Revize stávajících smluv v odpadovém hospodářství (předpokládaná doba zpracování max.m
2 měsíce)
o Výstup:
Posudek smluv dle požadovaných parametrů - osobní prezentace výstupu na jednání
DSO, na vyžádání zástupců obcí prezentace dílčím členským obcím
Návrh optimalizace systému svozu zapojených obcí
▪ Dílčí jednání se zástupci členských měst a obcí Mikroregionu Frýdlantsko k
optimalizaci systému OH
▪ Posouzení možnosti zavedení systému door to door, či jiného nástroje ke
zvýšení podílu vytříditelné složky
▪ Vyhodnocování dat za region z ISPOP a ISOH a výkazů EKO-KOM a.s.
▪ Rozšíření stávající analýzy odpadového hospodářství Mikroregionu
Frýdlantsko o relevantní data
o

•

Výstup
Návrh optimalizace systému svozu zapojených obcí
▪ Zahrnující model nákladů obcí ve stávajícím systému a po jeho optimalizaci
▪ Souhrn společných potřeb, dostupných možností a požadavků zapojených obcí
v oblasti odpadového hospodářství a komunálních služeb, souhrn specifických
požadavků jednotlivých obcí a návrh jejich řešení zahrnutí v návrhu
optimalizace systému OH v regionu
▪ Posouzení možnosti zavedení vážního a identifikačního systému

Komunikace se zástupci obcí o navrhovaném řešení
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o Projednání variant řešení na zastupitelstvech členských obcí mikroregionu, včetně

zapracování a vypořádání připomínek zástupců těchto obcí
•

Tvorba Studie založení municipální společnosti v oblasti odpadového hospodářství
(předpokládaná doba zpracování max. 3 měsíce)
o Sestavení podnikatelského záměru a struktury společnosti pro nakládání s odpady v
regionu
o Definování rozsahu a obsahu činností společnosti pro nakládání s odpady v regionu
(výběr činností pro zahájení fungování, návrh rozvoje společnosti v dalším období)
o Podklady pro projednání variant řešení na zastupitelstvech členských obcí
mikroregionu, včetně zapracování a vypořádání připomínek zástupců těchto obcí
Výstup:
Studie založení municipální společnosti v oblasti odpadového hospodářství
• bude obsahovat mimo jiné
o Informace o předpokládaných nákladech na vznik a provoz společnosti
(svozová technika, personální zajištění, frekvence svozu, počty nádob),
možných způsobech financování atp.
o Návrhy k navýšení efektivity nakládání s odpady v regionu (zejména
prověření možnosti zavedení vážícího systému, třídění odpadů,
informace o koncových zařízeních a otázky dalšího nakládání s
tříděným odpadem nebo návrhy optimalizace v oblasti nakládání s
bioodpadem)
o Harmonogram aktivit souvisejících se vznikem municipální
společnosti
o Podklady pro jednání s dotčenými orgány státní správy

•

Další činnosti:
o Komunikace se svozovými společnostmi a dalšími dodavateli služeb
o Příprava materiálů pro valné shromáždění dobrovolného svazku obcí (VS DSO)
Frýdlantsko
o Účast na jednáních VS DSO - informování o průběhu aktivit minimálně 1 x za měsíc
na plánovaném jednání DSO
o Plnění úkolů přidělených VS DSO
o Komunikace s koordinátorem DSO
o Jednání se zástupci krajského úřadu v oblasti odpadového hospodářství a regionálního
rozvoje (v případě potřeby)
o Sledování nových trendů v oblasti nakládání s komunálními odpady,

Požadavky:
•
•
•

orientace v odpadové legislativě
orientace v aktuálních technologických trendech,
zkušenosti z řízení podniku vítány
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Další požadavky:
• znalost práce na PC (MS Office, G suite)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhodou
• VŠ vzdělání v oblasti životního prostředí, či odpadového hospodářství
• praxe 5 let v odpadovém hospodářství a 5 let ve vrcholné vedoucí pozici
• dobrá znalost legislativy životního prostředí - zejména v oblasti nakládání s odpady, a odpady
z obalů
o Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí
předpisy – navazující vyhlášky, metodika
o Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy – navazující vyhlášky, metodika
o Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí
předpisy – navazující vyhlášky, metodika
• Znalost potřeb nakládání s odpady v obecních systémech
• Znalost problematiky evidence a hlášení odpadů
• Znalost činnosti obalové společnosti ve vztahu k nakládání s odpady v obcích
• Znalost potřeb nakládání s odpadem v průmyslových podnicích
• Znalost technologických procesů v oblasti ŽP zejména: provoz sběrných dvorů, třídící linky,
kompostárny, provoz svozové techniky
• Praxe v oblasti odpadového hospodářství
Nabízíme:
•
•

Možnost práce z domova
Práce na zajímavých projektech

Informace o pracovní pozici
Místo výkonu práce: ORP Frýdlant
Nástup: Ihned - dohodou
Typ úvazku: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr na dobu určitou: 6 měsíců
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí
obsahovat:
- označení výběrového řízení
- jméno a příjmení uchazeče, titul
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP
- kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo, e-mail. adresa)
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce bude připojeno:
- strukturovaný životopis
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- motivační dopis
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Lhůta a způsob pro podání přihlášek:
- do 31.10. 2022 poštou na adresu Mikroregion Frýdlantsko, Nám. T. G. Masaryka 37

464 01 Frýdlant
-

Na obálce bude uvedeno označení „Manažer odpadového hospodářství“

Více informací: Anna Randáková, koordinátor Mikroregion Frýdlantsko, +420 702 096 339

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

19. 9. 2022
Vladimír Stříbrný
předseda DSO

