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Dne: 13.03.2019
Č.j.: OUB/0135/2019
Vyhotovila: Lucie Hrodková
Obec Babice vypisuje výběrové řízení na pozici:

Správce sportovního areálu
Místo výkonu práce: katastr obce Babice u Říčan
Požadavky:

- manažerské schopnosti (organizační schopnosti, komunikativnost)
- uživatelské schopnosti práce s PC, Internet,
- dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, spolehlivost
- nadšení pro práci, sport a flexibilnost
- řidičský průkaz skupiny B

Práce je vhodná zvláště pro manuálně a organizačně schopné uchazeče se zájmem o dění v naší obci.
Náplň práce:

- efektivní zabezpečení provozu sportovního areálu Babice
- běžná administrativní práce (nabídky, faktury apod.)
- komunikace s obecním úřadem
- možnost podílet se na dalším rozvoji babického sportu

Platové podmínky: dle platných tabulek pro veřejnou správu
Přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis, motivační list včetně nástinu podnikatelského
záměru provozu klubového občerstvení a finanční představu platových podmínek za část údržby a
provozu sportovního areálu Babice (část A).
Přihlášku zasílejte či osobně předejte na podatelnu Obecního úřadu Babice, Na Návsi 6, 25101 Babice
k rukám starosty obce Babice v zalepené obálce s popisem „Výběrové řízení na pozici správce
sportovního areálu“ NEOTEVÍRAT.
Lhůta pro podání přihlášky: do 31.3.2019
Po posouzení nabídek budou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu jednání. Obec si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit, příp. nevybrat žádného zájemce.
Informace o obci a spolcích naleznete na www.babiceurican.cz. Prohlídku prostor je možné zajistit po
předchozí dohodě se zástupcem obce. Kontaktní údaje jsou na webových stránkách obce Babice.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů ani obchodní
veřejnou soutěží ve smyslu občanského zákoníku.

Náplň práce a požadavky na uchazeče
a) Provoz a údržba Sportovního areálu Babice
- opravy a údržba budov a inventáře v areálu a multifunkčního hřiště, včetně oplocení
- úklid prostoru šaten, sociálního příslušenství a udržování pořádku v celém areálu
- péče o zeleň - sekání a odvoz trávy v celém areálu v závislosti na ročním období (na jaře a v létě až
2x týdně), zavlažování, hnojení a další údržba hrací plochy, prořez stromů a keřů, apod.

- lajnování velkého hřiště - v závislosti na sportovním kalendáři spolků, obsluha multifunkčního
hřiště

-

dohled nad dodržováním rozvrhu využití hřiště
spolupráce se spolky a obcí při organizování domácích zápasů a dalších akcí
organizace brigád, zazimování a otevření hřiště před/po zimní pauze
zodpovědnost za dodržování provozního řádu na hřišti
zajištění BOZP a PO
zajištění provozní doby - odemykání a zamykání areálu

Na tuto část nabízíme zaměstnanecký poměr, příp. DPP (nebo jiné dle dohody)

b) Provoz klubového občerstvení
- provozování nekuřácké klubovny pro širokou veřejnost
- předpokládaný je každodenní provoz klubovny s minimální otevírací dobou jednu hodinu před a
hodinu po akcích konaných v areálu včetně tréninků mužstev.

- Součinnost při pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí v prostorách sportovního
areálu (soutěžní utkání, turnaje, další akce pořádané spolky a obcí), případné soukromé akce.

- Udržování čistoty a hygienických předpisů pro provoz všech vnitřních i venkovních prostor klubu.
- Nájemce může využívat i společné venkovní prostory pro provoz venkovního posezení.
- Vybavení klubovny inventářem potřebným pro provoz je na náklady nájemce
Tato část bude provozována na základě schválené nájemní smlouvy zastupitelstvem obce.

- Provozovatel prokáže zkušenost s provozováním zařízení podobného typu. NENÍ PODMÍNKOU.
- Uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů, ne starší než 30 dnů.

V Babicích, dne 13.03.2019
Vyvěšeno dne: 13.03.2019

