MĚSTO SKUTEČ
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Skuteč se sídlem Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč prostřednictvím starosty města vyhlašuje výběrové
řízení č.j. 95/2019-MP na obsazení pracovního místa

„strážník Městské policie Skuteč“
Místo výkonu práce: katastrální území města Skuteč, vč. dalších území dle veřejnoprávní smlouvy.
Počet volných míst: 1
Pracovní náplň:
 Výkon funkce strážníka městské policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle zákona vč. souvisejících úkolů a administrativní činnosti.
Požadavky podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
 občan České republiky starší 18 let,
 ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 občanská bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříků trestů, který nesmí být starší 3 měsíců),
 spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců),
 zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka,
čekatele a strážníka obecní policie dle Vyhlášky č. 444/2008 Sb.).
Další požadavky:
 uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet),
 řidičský průkaz skupiny B- aktivní řidič
 dobrá fyzická kondice, psychická odolnost, flexibilita,
 orientace v zákonech souvisejících s vykonávanou činností,
 dobrý slovní i písemný projev, komunikativnost, asertivita, slušné jednání a vystupování, schopnost
pracovat samostatně i v týmu.
Výhodou:
 platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů,
 zbrojní průkaz sk. D,
 praxe u bezpečnostních složek,
 osvědčení pro odchyt zvířat,
 bydliště ve Skutči a okolí (z důvodu dosažitelnosti),
Co nabízíme:
 práce na HPP, jistota pravidelného přijmu,
 pracovní poměr na dobu určitou (jeden rok) s předpokladem změny na pracovní poměr na dobu neurčitou,
 platové zařazení v 5. (čekatel před složením zkoušky odborné způsobilosti), 6. či 7. platové třídě (strážník),
platový stupeň podle délky započítané praxe + zvláštní příplatek + osobní příplatek. Odměňování se řídí
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 odměňování za velmi dobré pracovní výsledky,
 nepravidelný dvousměnný provoz,
 dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů + 4 dny zdravotního volna (sick days),
 stravenky v hodnotě 100,- Kč, příspěvek na penzijní připojištění.
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K písemné přihlášce se připojí tyto doklady:
 strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech
a praxi,
 kopie řidičského průkazu, zbrojního průkazu,
 výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 čestné prohlášení dle ust. §4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ne starší než 3 měsíce (tiskopis
k vyzvednutí na služebně MP)
 čestné prohlášení dle ust. §4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ne starší než 3 měsíce (tiskopis
k vyzvednutí na služebně MP)
V přihlášce uveďte:
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost,
 místo trvalého pobytu,
 číslo občanského průkazu,
 telefonický kontakt, e-mailovou adresu,
 datum a podpis uchazeče.
Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému posouzení způsobilosti pro výkon funkce strážníka
městské policie.
Lhůta pro podání přihlášky: 19.7.2019 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena)
Termín nástupu: 1.9.2019 nebo dle dohody
Způsob podání přihlášky:
 písemně na adresu Město Skuteč, městská policie, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč,
 osobně na podatelnu Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč.
Další informace podá Tomáš Brokl, velitel Městské policie Skuteč, tel.: 731 557 449, popř. starosta města Pavel
Bezděk, tel.: 469 326 400, 731 557 485.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účel žádosti o přijetí do pracovního
poměru v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnuté materiály budou po skončení přijímacího řízení
neúspěšným žadatelům vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu,
rovněž si vyhrazuje právo žádného z účastníků nevybrat, popř. vyhlásit nové výběrové řízení.
Ve Skutči dne 12.6.2019
Pavel Bezděk v.r.
starosta města
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Doplňující informace:
 psychotesty zajišťuje MP, každý uchazeč si psychotesty hradí sám (cca 1.500,- Kč) a v případě přijetí
uchazeče budou náklady proplaceny na základě potvrzení o úhradě.
Uchovejte si všechny doklady o platbě (psychotesty, lékařská prohlídka, výpis z Rejstříku trestů, apod.).
V případě přijetí Vám budou tyto náklady uhrazeny.
V případě přijetí bude čekatel (osoba bez osvědčení strážníka) odeslán k absolvování základního kurzu strážníka
v trvání cca 6 týdnů ve školicím středisku Neratovice (popř. Praha). Ubytování a stravu zajišťuje školicí středisko a
hradí zaměstnavatel. Víkendy čekatel tráví doma. Po ukončení kurzu skládá čekatel zkoušku před komisí
Ministerstva vnitra ČR. V případě úspěšného složení zkoušky získává osvědčení s dobou platnosti na 5 let a stává
se strážníkem.

