Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

STAROSTA MĚSTA VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice:

strážník (vedoucí strážník)
Městské policie Horažďovice
Předpoklady vzniku pracovního poměru:
Splnění předpokladů dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů:

státní občanství ČR

středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti strážníka dle zákona 553/1991 Sb.

věk minimálně 21 let

bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.

spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
Další požadavky:

způsobilost pro získání zbrojního průkazu skupiny D - pro výkon povolání

komunikační a organizační schopnosti

řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič

fyzická a duševní způsobilost

uživatelská znalost práce s PC

zvýšená psychická odolnost

samostatnost, spolehlivost, flexibilita, aktivita

schopnost rozhodování v mimořádných a krizových situacích
Výhodou je:

praxe u obecní policie

praxe v oboru bezpečnostních složek či příbuzných oborech

platný zbrojní průkaz sk. D

trvalé bydliště Horažďovice a okolí (z důvodu dosažitelnosti)

znalost zdravotnického minima první neodkladné pomoci
Nabízíme:









zajímavou a pestrou práci u jedné ze složek IZS
příspěvek zaměstnavatele na stravné
5 týdnů dovolené + 4 dny na zotavenou
možné řešení bytové situace
neomezený vstup do fitness centra JPO a HZS v Horažďovicích
pestrý výcvik, absolvování specializovaných kurzů
práce v dobrém kolektivu
pracovní poměr na dobu neurčitou

Č.j.:

Platové podmínky:
Odměňování dle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. v platném znění.
Finanční ohodnocení dle praxe: až 35 000 Kč/měsíc
(tvoří: ● základní tarif (18 300 až 26 830 Kč) ● zvláštní příplatek (tzv. rizikové) ● příplatky za práci
v noci ● příplatky za práci v sobotu a v neděli ● příplatek za hotovost ● osobní příplatek)
Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve výhodou.
Uchazeči vybraní na základě přihlášky pro výkon funkce u Městské policie Horažďovice
absolvují:
1) osobní pohovor (předpokládaný termín 31.01.2022 od 09:00 hod.), následovat bude:
2) test fyzické způsobilosti (leh - sed za 1 minutu, kliky za dobu 30 sekund, běh na 1 km,
plavání 100 m - dle aktuální situace)
Uchazeči, kteří postoupí na základě úspěšného absolvování osobního pohovoru a fyzických testů
dále, na závěr absolvují
3) psychologické posouzení způsobilosti
Náležitosti žádosti o zařazení do výběrového řízení (přihlášky):
 vyplněná Žádost (přihláška) o zařazení do výběrového řízení (viz příloha VŘ)
 strukturovaný životopis s podrobnějším popisem dosavadní praxe
 motivační dopis
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 čestné prohlášení o spolehlivosti dle ust. § 4b zákona o obecní policii (ne starší tří měsíců)
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 dle uvážení kopie dalších dokladů, které svědčí o odborné kvalifikaci uchazeče
 souhlas se zpracováním os. údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů“ (GDPR) formulář je možné získat na:
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/user/Zamestnani/SouhlasSeZpracovanimOU.rtf
Informace k pracovnímu poměru
Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci města Horažďovice – městské
policie, jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu. Rozsah výcviku
čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb., součástí kurzu je rovněž výcvik
čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.
Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte v zalepené obálce
v termínu nejpozději 27. 01. 2022 do 11:00 hodin na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové
náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice.
Uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení - MP.“
Bližší informace poskytne:
Pavel Bláha, vedoucí strážník městské policie, tel. 371 430 539, blaha@muhorazdovice.cz.
František Kříž, Odbor kanceláře starosty, pracoviště bezpečnosti a krizového řízení,
tel. 371 430 524, kriz@muhorazdovice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Horažďovicích
04.01.2022
Ing. Michael Forman
starosta města
Příloha: Formulář - Žádost (přihláška) o zařazení do výběrového řízení
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Č.j.:

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ (PŘIHLÁŠKA) DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA MÍSTO
STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE HORAŽĎDOVICE
Příjmení a jméno (titul):
Datum narození:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Adresa trvalého pobytu vč. PSČ (dle OP):
Kontaktní adresa vč. PSČ (pokud není totožná s adresou trvalého pobytu):
Telefon:

E-mail:

Byl jste v posledních dvou letech podroben psychologickému vyšetření při přijímacím výběrovém
řízení na místo strážníka městské policie (případně uvést kde a kdy):
Beru na vědomí, že:
 uchazeč, ale i město Horažďovice, mohou v kterémkoliv stádiu přijímacího řízení od tohoto
řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat,
 výsledky psychologického vyšetření a testů tělesné způsobilosti slouží výhradně pro účely
výběrového řízení Městské policie Horažďovice a uchazečům nebudou sdělovány,
 konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, eventuálně nepřijetí do pracovního poměru, se
nesdělují,
 zaměstnanci Městské policie Horažďovice nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů
právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a podnikat mohou jen s předchozím
písemným souhlasem starosty města Horažďovice,
 uchazeč o zaměstnání strážníka, je povinen písemně oznámit vedoucímu Městské policie
Horažďovice dle zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii, že proti němu bylo zahájeno
trestní stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to nejpozději do 10 dnů
ode dne doručení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření.
K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení
podezření nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který
usnesení nebo záznam vydal.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ uchazeče o místo strážníka Městské policie Horažďovice
 Jsem občan České republiky.
 Jsem bezúhonný ve smyslu ustanovení § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
 Jsem zdravotně způsobilý/á/ vykonat testy tělesné způsobilosti dle požadavků města
a Městské policie Horažďovice a jsem srozuměn/a/, že se jedná o testy fyzicky náročné.
 Pokud jej nemám, není mi známa žádná skutečnost, která by bránila získání zbrojního průkazu.
 Není mi známa žádná skutečnost, která by mohla vést ke snižování autority a vážnosti
strážníka při výkonu služby (např. piercing a jiné módní výstřelky, melír a náušnice
u mužů, tetování s hanlivým nebo rasistickým motivem).
 Řádně jsem se seznámil/a/ s podmínkami výběrového řízení a souhlasím s nimi, veškeré údaje
jsem vyplnil/a/ pravdivě a nic jsem nezamlčel/a/.

Datum:

Podpis uchazeče:
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