Město Dobruška
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta města Dobruška vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

strážník městské policie
s rámcovou náplní práce: * zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku * ochrana
bezpečnosti osob a majetku * dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce * odhalování přestupků a jiných správních deliktů * prevence kriminality

Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Pracovní poměr:
Nástup do zaměstnání:

Dobruška, popř. území jiných obcí na základě veřejnoprávních smluv
7. platová třída (po získání osvědčení o odborné způsobilosti)∗
na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení nebo změny na dobu neurčitou
01.03. 2019, příp. dle dohody

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který:
• je občanem České republiky
• je bezúhonný (§ 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
• je spolehlivý (§ 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
• je zdravotně způsobilý (§ 4c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
• je starší 21 let
• dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
• řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
• uživatelská znalost práce na PC
• umění jednat s lidmi
Výhodou:
• praxe v oboru (platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka dle § 4d zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii)
• zbrojní průkaz sk. „D“
• orientace v legislativě související s vykonávanou prací (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
apod.)
• schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací
• základní znalost cizího jazyka (AJ, NJ)
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, telefonické spojení, datum a podpis uchazeče.
Nabízené benefity:
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dovolenou
• příspěvek na penzijní připojištění
• 3 dny indispozičního volna
• očkování hepatitida A, B, klíšťová encefalitida
• možnost ubytování

K písemné přihlášce připojte tyto doklady:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
• čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti (dle § 4a, 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii) ne starší než 3 měsíce
Lhůta pro podání přihlášky:
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů je 18.02.2019. Přihlášku s přílohami lze doručit osobně na
podatelnu MÚ Dobruška nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MÚ) na adresu:
Město Dobruška, k rukám starosty, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška (s poznámkou „Neotvírat –
výběrové řízení MP“). Případné informace podá Adolf Soumar, vrchní strážník městské policie, tel.
777 419 017.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po
skončení výběrového řízení protokolárně skartovány.

V Dobrušce dne 30.01.2019
Ing. Petr Lžíčař
starosta

∗

Do získání osvědčení o odborné způsobilosti je zaměstnanec čekatelem s platovým zařazením v 5. platové třídě.
Platové zařazení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě.

