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MĚSTO HLINSKO
vyhlašuje
v souladu s ust. § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ MÍSTA STRÁŽNÍKA/STRÁŽNICE
MĚSTSKÉ POLICIE HLINSKO
Název územního samosprávného celku: město Hlinsko
Druh práce:
strážník/strážnice Městské policie Hlinsko
(zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku a plnění dalších úkolů dle zákona)
platová třída 8 (po dobu do složení zkoušky
odborné způsobilosti platová třída 5)
Místo výkonu práce:
město Hlinsko
Předpokládaný nástup:
srpen 2020, případně dle dohody,
pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru strážníka podle § 4, odst. 1 zákona:
- státní občanství ČR, dosažení věku 21 let
- bezúhonnost (bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka se prokazuje výpisem z Rejstříku
trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, a čestným prohlášením dle § 4a odst. 2 zákona)
- spolehlivost (spolehlivost dle § 4b zákona prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným
prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců; spolehlivým pro účely zákona není ten, kdo
uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení)
- ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- zdravotní způsobilost (dokládá se lékařským osvědčením o zdravotní způsobilosti uchazeče
k výkonu zaměstnání strážníka)
Další požadavky zaměstnavatele:
- dobrá fyzická kondice a psychická odolnost
- orientace v zákonech souvisejících s vykonávanou činností
- znalost práce na PC (MS Office, internet)
- dobrý verbální i písemný projev, komunikativnost, asertivita, společenská úroveň jednání
a vystupování, schopnost pracovat samostatně i v týmu
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
- výhodou platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka a zbrojní
průkaz
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
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-

datum a podpis uchazeče
telefonní nebo e-mailový kontakt

K přihlášce je nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných
znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení dle § 4a odst. 2 zákona
- čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu zaměstnání strážníka
- kopii řidičského průkazu, případně i kopii zbrojního průkazu nebo kopii osvědčení o splnění
odborných předpokladů
Přihlášku s připojenými doklady je možno podat v písemné podobě do pátku 19. 6. 2020 do 14:30
hodin, a to buď osobně paní Soně Pospíšilové, Odbor kancelář tajemníka (budova radnice Hlinsko,
Poděbradovo náměstí 1, I. patro) nebo na podatelnu MÚ Hlinsko, případně formou poštovní zásilky na
adresu:
Město Hlinsko
Odbor kancelář tajemníka
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – strážník/strážnice městské policie“. Při podání přihlášky
prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku
pošty. Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky tohoto oznámení budou z výběrového
řízení vyřazeny.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnuté materiály budou po skončení
výběrového řízení neúspěšným uchazečům vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat
žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.
Důležité upozornění:
Přijímací řízení zahrnuje:
 testy fyzické způsobilosti, ústní pohovor (přesný čas a místo budou upřesněny telefonicky
nebo e-mailem)
 psychologické vyšetření (přihlášení uchazeči budou povinni absolvovat psychologické
vyšetření na smluvním pracovišti na své náklady. V případě přijetí uchazeče do pracovního
poměru bude možné tyto náklady uhradit)
 vstupní lékařskou prohlídku
Hlinsko 2. 6. 2020

Miroslav Krčil, DiS., v. r.
starosta města
pověřený řízením Městské policie Hlinsko
Vyvěšeno: 3. 6. 2020
Bude sejmuto: 22. 6. 2020
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