Č. j. Mod 3343/2015

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, 664 42 MODŘICE
IČ 00282103
vydává v souladu s ust. § 4 a následujících zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) tuto

VÝZVU K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ NA PRACOVNÍ POZICI:

strážník Městské policie Modřice
Místo výkonu práce:
Druh práce:
Předpokládaný nástup:

a.
b.
c.
d.
e.
f.






katastrální území města Modřice, 664 42 Modřice
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle zákona
1. ledna 2016

Článek 1
Předpoklady pro funkci dle zákona
státní občanství České republiky
bezúhonnost
spolehlivost
věk minimálně 21 let
zdravotní způsobilost
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Článek 2
Další předpoklady
práce na PC (MS Office, Internet Explorer, MS Outlook)
řidičské oprávnění sk. B
odborná způsobilost strážníka dle ust. § 4d zákona a praxe u obecní policie vítána
zbrojní průkaz vítán
Článek 3
Forma podání přihlášky
1. Přihláška se podává v písemné formě. Přihláška musí obsahovat:
a. jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce
2. K přihlášce zájemce připojí:
a. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
o odborných znalostech a dovednostech
b. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
c. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců k prokázání bezúhonnosti
dle ust. § 4a odst. 1 písm. a) zákona
d. čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců k prokázání bezúhonnosti dle
ust. § 4d odst. 1 písm. b) a c) zákona
e. čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců k prokázání spolehlivosti dle ust.
§ 4b odst. 4 zákona
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f. posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka, provedený
poskytovatelem pracovně lékařských služeb MUDr. Marií Urbánkovou, Benešova
347, 664 42 Modřice (službu hradí zájemce), případně vlastním praktickým
lékařem, je-li oprávněn tento posudek vydat
3. Vzor přihlášky dle čl. 3 odst. 1, formulář o zdravotní způsobilosti dle čl. 3 odst. 2f a
vzory čestných prohlášení dle čl. 3 odst. 2d a 2e získá uchazeč na webových stránkách
města www.mesto-modrice.cz nebo na recepci Městského úřadu Modřice v úřední dny,
příp. jiný den po telefonické dohodě s kontaktním pracovníkem
4. Ověření listiny a výpis z Rejstříku trestů dle čl. 3 odst. 2b a 2c provede každý matriční
úřad, příp. Česká pošta.
Článek 4
Podrobnosti podání přihlášky
23. listopadu 2015 do 12.00 h

1. Lhůta pro podání:
2. Způsob podání:
 písemně na adresu: Městský úřad Modřice, odbor vnitřních věcí – Bc. Andrea
Kovářová, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
3. Případné dotazy:
 Bc. Andrea Kovářová, tel.+ 420 537 001 021 , mobil +420 728 529 745, písemně na
mail andrea.kovarova@mesto-modrice.cz,
Článek 5
Platové zařazení
 platová třída 5 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, příloha č. 4 do získání osvědčení o odborné
způsobilosti strážníka + 2.400 Kč zvláštní příplatek
 platová třída 8 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, po získání osvědčení o odborné způsobilosti strážníka
+ 2.400 Kč zvláštní příplatek + individuálně stanovené osobní ohodnocení

Ing. Josef Šiška
starosta města
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