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STAROSTA MĚSTA KOJETÍNA
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo strážníka Městské policie Kojetín
Druh práce
:
Charakteristika práce :

strážník městské policie
výkon činnosti strážníka městské policie v rozsahu dle platné legislativy

Místo výkonu práce : Město Kojetín
Předpokládaný termín
nástupu
: dle dohody
Předpoklady:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

státní občanství ČR
věk min. 18 let
tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obecní policii) a vyhlášky č. 444/2008 Sb.
bezúhonnost (podle § 4a zákona o obecní policii)
spolehlivost (podle § 4b zákona o obecní policii)
středoškolské vzdělání ukončeno maturitní zkouškou

Další požadavky:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
ovládání PC na uživatelské úrovni
praxe v oboru - výhodou
zbrojní průkaz - výhodou
osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle § 4 zákona o obecní policii - výhodou
aktivní znalost cizího jazyka - výhodou

Platové zařazení:
platová třída 8 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č.
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Náležitosti přihlášky uchazeče:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
datum a podpis

K přihlášce připojte:
➢
➢
➢
➢
➢

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání.
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady osvědčující znalosti a
dovednosti, případně včetně dokladu o splnění odborných předpokladů (§ 4 zákona o obecní policii).
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
čestné prohlášení ve smyslu§ 4a, 4b zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii
doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka městské policie (§ 4c zákona o
obecní policii)

Bližší informace lze získat:
Mgr. Adrian Jiřík
Tel: +420 606 894 180
e-mail: velitel@mp.kojetin.cz
a na webových stránkách Města Kojetína na adrese www.kojetin.cz, sekce aktuality – výběrové řízení.
Termín pro podání přihlášky (doručení přihlášky na podatelnu MěÚ Kojetín osobně nebo poštou):
do 6.12. 2021 – 11:30hod.
Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení
skartovány.
Přihlášky zasílejte na adresu :
Město Kojetín
k rukám starosty
Masarykovo nám. 20
752 01 Kojetín
v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – výběrové řízení MP“.

Ing. Leoš Ptáček v.r.
starosta
Vyvěšeno na úřední desce: 02.11.2021
Bude sejmuto z úřední desky: .12.2021
Sejmuto:
Přílohy:
přihláška do výběrového řízení

