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Čj.: 1579/2016/TAJ/Ho
Starostka města Hostinné
vyhlašuje dne 24.03.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„strážník/čekatel městské policie“
Hlavní náplň činnosti: zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštních zákonů. Městská policie
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
d) se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a činí opatření k jeho
obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality ve městě,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města.
Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

Hostinné a okolí, příp. území jiných obcí na základě veřejnoprávní
smlouvy

Platová třída:

1x 7. PT (podle započitatelné praxe od 12.880 Kč do 19.370 Kč)
1x 8. PT po zapracování (podle započitatelné praxe od 13.980 Kč
do 21.070 Kč)
v případě čekatele (do získání osvědčení) 5. PT (od 10.950 Kč
do 16.530 Kč)

Osobní ohodnocení:

po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků

Požadavky:
• občan České republiky
• plná svéprávnost
• bezúhonnost – bezúhonným není ten,
o kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání,
kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní
policii,
o jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného
rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo
5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle
zákona o obecní policii,
o jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno,
a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil,
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neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno,
rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto
rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s posláním strážníka podle zákona o obecní policii,
• spolehlivost – spolehlivým není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně
uznán vinným z přestupku
o na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
o na úseku obrany České republiky,
o proti veřejnému pořádku,
o proti občanskému soužití,
o proti majetku,
o na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně
zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně
lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
o na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel
zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního
právního předpisu,
o podle § 28 odst. 1 nebo 2 zákona o obecní policii,
o jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka
podle zákona o obecní policii.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

zdravotní způsobilost (výborný zdravotní stav)
odborná způsobilost – předpoklad získání osvědčení Ministerstva vnitra
alespoň středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
dobrá pověst a morální předpoklady pro výkon práce
znalost problematiky obecní policie výhodou (znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
atd.)
praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou
schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
aktivní přístup k řešení problémů
vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
komunikační a organizační schopnosti
loajalita vůči zaměstnavateli
flexibilita a spolehlivost
schopnost učit se novým poznatkům
znalost práce na PC (zejména programy MS Word, Excel, Outlook)
platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní/městské policie výhodou
zbrojní průkaz sk. „D“ výhodou
znalost cizího jazyka výhodou
řidičské oprávnění min. sk. B
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Nabízíme:
• perspektivní a prestižní pozici s velkou osobní odpovědností
• vyškolení a vycvičení z právní problematiky, fyzické přípravy a získání zbrojního průkazu,
které jsou nutné k zvládnutí činnosti strážníka
• možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního růstu
• adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany vedení města
• dobré pracovní podmínky
• nerovnoměrná pracovní doba
• dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
• možnost pronájmu služebního bytu
Předpokládaný nástup do pracovního poměru: květen 2016.
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru. Vybraný uchazeč se
podle zákona o obecní policii podrobí lékařskému vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání strážníka a odbornému psychologickému vyšetření u odborného policejního
psychologa v psychologické laboratoři. Toto vyšetření určuje město Hostinné. Pokud by uchazeč
první v pořadí neprošel výše vyjmenovanými zdravotními testy, bude pozván vybraný uchazeč
v pořadí č. 2.
Následně je třeba absolvovat testy fyzické zdatnosti. Poté musí zaměstnanec coby tzv. čekatel
absolvovat školení (rekvalifikační kurz) a složit zkoušku - jeho úkolem je v průběhu 12 týdnů
teoreticky i prakticky co nejlépe připravit absolventy na výkon oprávnění a povinností dle
příslušných právních předpisů při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.
Po získání osvědčení
(předpoklad).

bude zaměstnanec moci zastávat pozici strážníka, a to od 01.07.2016

Termín podání přihlášek: 11.04.2016 do 15:00 h
Přihláška musí obsahovat údaje uvedené v příloze.
K přihlášce připojte:
• strukturovaný životopis (ve kterém se uvedou zejména údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech, práce s PC)
• motivační dopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• čestné prohlášení o splnění podmínek bezúhonnosti ne starší 3 měsíců
• čestné prohlášení o splnění podmínek spolehlivosti ne starší 3 měsíců
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
o dosaženém vzdělání bude nutno doložit před nástupem do funkce)
• souhlas se zpracováním osobních údajů
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• negativní lustrační osvědčení výhodou (čestné prohlášení); nepodávají osoby narozené
po 01.12.1971)
• vybraný uchazeč bude podroben zdravotní prohlídce u smluvního lékaře (před nástupem
bude nutný výpis ze zdravotní dokumentace) – podle vyhlášky č. 444/2008 Sb.
Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Hostinné,
Náměstí 69, 543 71 Hostinné. Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – strážník“.
Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají
přihlášku se všemi povinnými náležitostmi.
Bližší informace poskytne Ing. Dagmar Sahánková, starostka města, na tel. 499 404 730 nebo
eMailu starostka@muhostinne.cz.
Upozornění: Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s § 20 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po skončení výběrového řízení skartovány. Uchazeč nese
náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.
V Hostinném 24.03.2016

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města
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