MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Vedení města
Č.j.: MUKO-34518/2021-ih
Spisová značka: 265/2021

Strážník / čekatel Městské policie Kostelec nad Orlicí
(PP na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce: Město Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985
Předpoklady:

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, dosáhla věku 18 let, je
bezúhonná, spolehlivá, zdravotně způsobilá

Požadavky:
dosažené vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

znalosti oboru

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

další požadavky

řidičský průkaz sk. B
znalost práce na PC
výborné komunikační schopnosti, odolnost
samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, flexibilita
znalost regionu

vůči

stresovým

situacím,

výhodou

odborná způsobilost – držitel osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů pro výkon funkce strážníka
držitel zbrojního průkazu skupiny D
držitel osvědčení pro odchyt zvířat
psovod

Platové zařazení:

7. třída podle platného katalogu prací NV č. 222/2010 Sb. a NV č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- do doby získání osvědčení pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 7.
platové třídě; po zařazení do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8.
platové třídy, kdy jeho základní plat je stanoven dle započitatelné praxe,
funkčního zařazení, určení zvláštního příplatku, osobní ohodnocení

Nástup:

od 01.11.2021 nebo dle dohody

Nabízíme:

5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; 3 dny indispozičního volna; příplatky
za riziko, práci ve směnném provozu, o víkendech a v noci; bezplatné očkování
proti Hepatitidě typu A, B a klíšťové encefalitidě

Přihlášky s náležitostmi osobně předkládejte na sekretariát vedení města (budova čp. 38), popř.
na podatelnu úřadu (budova č.p. 985) nebo zasílejte na e-mailovou adresu sekretariat@muko.cz
(zde budou požadované originály předloženy osobně nejpozději při výběrovém řízení).
Uzávěrka přihlášek:

dne 18.10.2021 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena).
Obálky označte „VŘ MP - NEOTEVÍRAT“.

Formulář PŘIHLÁŠKY je k dispozici na www.kostelecno.cz → sekce město → vedení → Formuláře,
dokumenty.
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Bližší informace podá pan Petr Černohorský, velitel Městské policie Kostelec nad Orlicí, tel: 494 337
240, e-mail: velitelmp@kostelecno.cz.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, datum a podpis.
K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence rejstříku trestů (ne
starší 3 měsíců) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Dále čestné prohlášení
o spolehlivosti dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii (spolehlivý pro účely tohoto zákona není ten,
kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku
nebo jednání, které má znaky přestupku).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

František Kinský
starosta města

Číslo jednací: MUKO-34518/2021-ih

strana
2/2

