ČJ: MH-MĚP/610/2021

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
MA SA RYKOV O

NÁM ĚS TÍ

1,

P SČ

2 9 5

2 1

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/21
na obsazení místa
strážník městské policie
nástup od 1. dubna 2021 (případně dle dohody)
INFORMACE O OBSAZOVANÉM PRACOVNÍM MÍSTU:
-

č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Druh práce:

Doba trvání
pracovního poměru:

Platové zařazení,
bonusy, dovolená:

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dle zákona

-

měření rychlosti vozidel

-

odchyt zvířat

Doba neurčitá (3-měsíční zkušební doba)
-

platové zařazení - do úspěšného složení zkoušky - 5. platová třída dle

-

nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
platové zařazení – po úspěšném složení zkoušky – 8. platová třída +

-

příplatky ( víkendy, noční, svátky, rizikový, směnnost ), odměny
práce v nepřetržitém provozu (12-ti hodinové směny – denní, noční)
dovolená v délce 5 týdnu, příspěvek na dovolenou, příspěvek na
stravování, příspěvek na penzijní připojištění, sick day, studijní volno

Místo výkonu práce:

Mnichovo Hradiště + obec Březina

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
Zákonné podmínky dle zák. č. 553/1991.Sb.
- státní občan ČR
- věk min. 18 roků
- bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zdravotní způsobilost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
DALŠÍ POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE:


řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič (řízení služebního vozidla)



uživatelská znalost práce na PC (znalost MS Windows, MS Word, MS Excel a MS Outlook apod.)

Výhodou bude:







komunikační schopnosti a organizační schopnosti
schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě:
platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o
obecní policii
zbrojní průkaz skupiny D
znalost cizího jazyka
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NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis
K vyplnění přihlášky využijte formulář, který je k dispozici ke stažení na stránkách města
www.mnhradiste.cz (Městský úřad - úřední deska - volná místa).
VÝČET DOKLADŮ, KTERÉ UCHAZEČ PŘIPOJÍ K PŘIHLÁŠCE:
 strukturovaný životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením znalostí a dovedností



ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců



čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší
než 3 měsíce
čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší
než 3 měsíce
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., ne starší než 3
měsíce




MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu a e-mailové adresy doručte nejpozději

do pondělí 15.února 2021 do 10:00 hodin
buď osobně na podatelnu Městského úřadu Mnichovo Hradiště, nebo poštou na adresu:
Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná
a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou
„MP – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo
Hradiště.
Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Za okamžik předání nabídky v
případě doručení poštou je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.
Město Mnichovo Hradiště si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce a jejích přílohách budou zpracovány výhradně pro účely
tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy.
Bližší informace poskytne Bc. P. Kožený, velitel MěP na telefonním čísle 326 776 770, 607 523 225,
e-mail: petr.kozeny@mnhradiste.cz
V Mnichově Hradišti 15.1.2021.

Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. v.r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mnhradiste.cz
Vyvěšeno dne: .............................
Sejmuto dne: ...............................
.....................................................
osoba pověřená vývěsní službou

...................................................
osoba pověřená vývěsní službou
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....................................................
podpis, razítko úřadu

...................................................
podpis, razítko úřadu

Strana 3 (celkem 3)

