MĚSTO ŠPINDLERŮV MLÝN
Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn

STAROSTA

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Špindlerův Mlýn,
zastoupené Bc. Vladimírem Staruchem, starostou města,
hledá vhodného kandidáta na obsazení pozice

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Charakteristika práce:
- plnení ukolu a povinností strazníka Mestske policie (dale v textu jen „strážník“) v souladu
s pravními predpisy, zejmena dle zakona c. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znení
pozdejsích predpisu (dale jen „zákon o obecní policii“);
- prispívat k ochrane a bezpecnosti osob a majetku;
- provadet dohled na dodrzovaní pravidel obcanskeho souzití, dodrzovaní obecne zavaznych vyhlasek a narízení mesta, podílet se na dohledu na BESIP;
- dohlízet na dodrzovaní pravidel obcanskeho souzití;
- odhalovat prestupky, jejichz projednavaní je v pusobnosti obce.
Místo výkonu práce:

Spindleruv Mlyn

Doba výkonu práce:

pracovní pomer na dobu neurčitou

Platová třída:

5. platová třída - cekatel, po uspesnem slození zkousky z odborne
zpusobilosti 7. platová třída dle narízení vlady c. 341/2017 Sb.,
o platovych pomerech zamestnancu ve verejnych sluzbach a sprave
a narízení vlady c. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve verejnych
sluzbach a sprave, zakon c. 262/2006 Sb., zakoník prace, vse ve
znení pozdejsích predpisu

Předpokládaný nástup:

01. 12. 2022, prípadne dle dohody

Informace k nástupu:

Osoba, ktera uspeje u vyberoveho rízení, bude do okamziku splnení
odborne zpusobilosti dle § 4d zakona o obecní policii, získaní osvedcení dle § 4f zakona o obecní policii zarazena na pozici cekatel
v 5. platove tríde s pracovní smlouvou na dobu určitou v trvaní 6
mesícu s mozností prodlouzení a po splnení kvalifikacních pozadavku (viz níze), nebo pokud kvalifikacní pozadavky bude osoba
splnovat uz v ramci vyberoveho rízení, pak s ním bude uzavrena
pracovní smlouva na dobu neurčitou. Zkusební doba bude pracovní smlouvou stanovena v trvaní 3 mesícu.
Pokud se cekateli nepodarí získat osvedcení dle § 4f zakona o obecní policii ani po druhem opakovaní zkousky, bude s ním pracovní
pomer rozvazan.

Lhůta pro podání přihlášek: do 07. 11. 2022 do 17:00 hodin
Požadované předpoklady pro výkon práce, dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů a požadavků města Špindlerův Mlýn:
• fyzicka osoba, ktera dosahla veku 21 let,









•

je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem
v České republice,
je způsobilá k právním úkonům,
ovládá jednací jazyk (česká gramatika v ústním i písemném projevu),
má dosažené minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
je bezúhonná a spolehlivá v souladu s § 4a a § 4b zákona o obecní policii,
je zdravotně, tělesně a duševně způsobilá k výkonu oprávnění a povinností strážníka
dle zákona č. 553/1991 Sb.,
kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka je držení zbrojního průkazu skupiny
„D“ dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu:
 jednou ze základních podmínek k získání zbrojního průkazu je podmínka bezúhonnosti podle § 22 zákona č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti podle § 23 zákona č. 119/2002
Sb.,
 bezúhonnost a spolehlivost osoby posuzuje okresní ředitelství Policie České republiky příslušné k vydání zbrojního průkazu,
 při posuzování bezúhonnosti osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení,
- pokud uchazeč není držitelem daného zbrojního průkazu, pak zaměstnavatel umožní uchazeči získání zbrojního průkazu v prvních šesti měsících po vzniku pracovního
poměru,
kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka je získání nebo obnovení osvědčení
k výkonu povinností a oprávnění strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 418/2008 Sb.,
- pokud uchazeč není držitelem osvědčení k výkonu povinností a oprávnění strážníka, pak
zaměstnavatel umožní uchazeči získání zbrojního průkazu v prvních šesti měsících po
vzniku pracovního poměru.

Další požadavky:
 řidičský průkaz skupiny B, ostatní skupiny výhodou,
 fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost,
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost, ochota, příjemné vystupování,
 časová flexibilita, loajalita.
Výhodou:
 platné osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon práce strážníka obecní policie a zbrojního průkazu pro skupinu „D“,
 praxe na obdobne pozici (u obecní policie nebo Policie Česke republiky),
 znalost pravních predpisu souvisejících s funkcí strazníka obecní policie,
 uzivatelska znalost prace na PČ, znalost místopisu,
 znalost cizího jazyka (anglicky jazyk, nemecky jazyk).
Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:
1. Písemná přihláška (formular ke stazení na www.spindleruvmlyn.org - sekce Mestsky urad Formulare - Vyberova rízení) musí obsahovat tyto nalezitosti:
 presne oznacení pozice,
 jmeno, príjmení a titul uchazece, datum a místo narození uchazece,
 statní príslusnost uchazece,
 místo trvaleho pobytu uchazece,
 císlo obcanskeho prukazu nebo císlo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího statního
obcana,
 telefonní kontakt a e-mail na uchazece, datum a podpis uchazece.
2. Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
 zivotopis, ve kterem se uvedou udaje o dosavadních zamestnaních a odbornych znalostech
a dovednostech a prípadne praxe u bezpecnostních slozek,
 vypis z evidence Rejstríku trestu ne starsí nez 3 mesíce, u cizích statních obcanu









tez obdobny doklad osvedcující bezuhonnost vydany domovsky statem, pokud takovy
doklad domovsky stat nevydava, dolozí bezuhonnost cestnym prohlasením,
overena kopie dokladu o nejvyssím dosazenem vzdelaní,
kopie prípadnych osvedcení o absolvovaní dalsího vzdelavaní nebo kurzu,
cestne prohlasení o bezuhonnosti podle § 4a zakona c. 553/1991 Sb., o obecní policii
(vzor ke stazení na www.spindleruvmlyn.org v sekci Mestsky urad » Formulare, zadosti,
vzory » Vyberova rízení),
cestne prohlasení o spolehlivosti podle § 4a zakona c. 553/1991 Sb., o obecní policii
(vzor ke stazení na www.spindleruvmlyn.org v sekci Mestsky urad » Formulare, zadosti,
vzory » Vyberova rízení),
souhlas se zpracovaním osobních udaju pro ucely vyberoveho rízení dle Narízení EP
a Rady (EU) c. 2016/679., o ochrane FO v souvislosti se zpracovaním osobních udaju.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Všichni uchazeči budou informováni
prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu o dalším postupu. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit bez
udání důvodu.
Prihlasku vcetne pozadovanych dokladu je mozno:
 osobně doručit na podatelnu MěÚ nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Špindlerův
Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn v uzavřené obálce výrazně označené
slovy „STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE – NEOTVÍRAT”,
 případně zaslat elektronicky na e-mail cermanova@mestospindleruvmlyn.cz (a následně
v listinné podobě doručit nejpozději na začátku ústního pohovoru).
Na přihlášky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Další informace podá osobně
nebo telefonicky personalistka MěÚ Helena Čermanová, DiS. (499 404 255), příp. starosta města
(499 404 246).

Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta mesta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 10. 2022

Sejmuto z úřední desky dne:

