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Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 11/2019
Starosta města Moravský Beroun dle ustanovení § 4 odstavec 2 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

strážník Městské policie Moravský Beroun
Předpokládaný termín nástupu:

1.1.2020 nebo dle dohody

Požadavky podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 18 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).
Další požadavky:
-

znalost ovládání PC na uživatelské úrovni,
řidičský průkaz skupiny „B“,
bezúhonnost a spolehlivost podle ustanovení § 4a a § 4b zákona 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů a § 22 a § 23 zákona č.119/2002 Sb. zákon
o zbraních, ve znění pozdějších předpisů,
s uchazečem bude proveden motivační pohovor se členy výběrové komise,
platné osvědčení strážníka výhodou.

Platové podmínky:
Mzdové ohodnocení odpovídá náročnosti a složitosti pracovní pozice v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů (7. platová třída). Do doby získání osvědčení pobírá čekatel plat odpovídající
5. platové třídě a dle započitatelné praxe platového tarifu.
Informace k pracovnímu poměru:
Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci města Moravský Beroun.
Pokud nejsou držiteli platného Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní policie,
budou zařazeni jako čekatelé, s nástupem do nejbližšího tříměsíčního rekvalifikačního kurzu,
kde ve středisku odborné přípravy budou připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku
čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb. Součástí rekvalifikačního
kurzu je rovněž výcvik v používání donucovacích prostředků a u čekatelů starších 21 let
i výcvik k používání služební zbraně. Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise
MV ČR formou zkoušky.
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Nabízíme:
- náborový příspěvek až do výše 30 000 Kč
 zaměstnanci bude po získání osvědčení o odborné způsobilosti strážníka (pokud ho
ještě nemá), v návaznosti na uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
a uplynutí sjednané zkušební doby, vyplacen náborový příspěvek ve výši 15 000 Kč,
 následně bude částka 15 000 Kč z náborového příspěvku vyplacena a to tak, že
částka 7 500 Kč náborového příspěvku bude zaměstnanci vyplacena po odpracování
jednoho roku. Dalších 7 500 Kč náborového příspěvku bude zaměstnanci vyplaceno
po dvou odpracovaných letech.
- možnost přidělení garsonky města Moravský Beroun,
- příspěvek na stravování,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- poukázky UNIŠEK+,
- 3 dny indispozičního volna.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1)
jméno, příjmení, titul,
2)
datum a místo narození,
3)
státní příslušnost,
4)
místo trvalého pobytu,
5)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
6)
kontaktní adresa a telefon,
7)
datum a podpis.
K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty:
a)
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky
pracovní náplně,
b)
výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců (k posouzení bezúhonnosti
dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů),
c)
čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že proti němu není vedeno trestní
stíhání (dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)
d)
čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců (k posouzení spolehlivosti dle § 4b
zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů),
e)
ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Feranec, starosta města Moravský Beroun, mobil 731 687 298,
e-mail: tomas.feranec@morberoun.cz.
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihlášku s veškerými doklady je nutné doručit v zalepené obálce na podatelnu Městského
úřadu Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, nejpozději
do 29. listopadu 2019 do 11:00 hodin. Obálku označte: „VŘ 11/2019 strážník MP –
NEOTVÍRAT“.
O přesném místě a čase konání výběrového řízení budou všichni uchazeči, kteří splní
formální podmínky přihlášky a doloží požadované doklady, písemně informováni.
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Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Poskytnutím osobních údajů Městu Moravský Beroun - Městskému úřadu Moravský Beroun
prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete
souhlas Městu Moravský Beroun - Městskému úřadu Moravský Beroun dle čl. 6 odst. 1 písm.
a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zpracováním Vašich osobních údajů
pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici.
Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete
účastnit výběrového řízení na pracovní pozici.
Moravský Beroun 6. listopadu 2019
Ing. Tomáš Feranec v. r.
starosta města
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Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
793 05 Moravský Beroun

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.

Na místo/funkci:

2.

Jméno, příjmení, titul:

3.

Datum a místo narození:

4.

Místo trvalého pobytu:

5.

Státní příslušnost:

6.

Číslo občanského průkazu:

7.

Telefon:
E-mail:

V

dne

podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
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