město Mimoň
starosta města
vyhlašuje výběrové řízení na funkci strážník/ce Městské policie Mimoň
pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládaný termín nástupu květen 2018
1)

nabízíme:
- pracovní pozici strážníka/ce městské policie (zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci samostatné působ. obce dle §1,
odst.2) zák. 553/1991 b., O obecní policii, ve znění pozd. předpisů,
zejména pak přispívá k ochraně osob a majetku v obci, plnění vyhlášek a
nařízení obce, spolupracuje se základními složkami Integr. záchran.
systému, státními orgány apod.

2)

zákonné předpoklady zájemce:
 státní občanství ČR
 dosažení věku 21 let
 ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 svéprávnost
 bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
 spolehlivost (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)
 zdravotní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění dle zákona o obecní
policii (§ 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)

3)

další požadavky:
 používání a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový,
tabulkový editor, Internet)
 řidičské oprávnění skupiny B
 zbrojní průkaz skupiny D - výhodou
 znalost jednoho cizího jazyka - výhodou
 spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, důslednost a
flexibilita
 praxe v oboru (městská policie, Policie ČR, bezpečnostní služba a
podobně) výhodou

4)

platové podmínky:
dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v patném znění, nařízení vlády č.
564/2006 Sb., v platném znění a dle nařízení vlády 222/2010 Sb., v platném
znění, platové zařazení ve třídě 7.

5)

písemná přihláška do výběrového řízení:
musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail

6)

doklady, které zájemce předloží:






7)

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o
odborných znalostech a dovednostech
výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ne starší než 3 měsíce
čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb, o obecní
policii, ne starší než 3 měsíce
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

lhůta, místo a způsob podání přihlášky: písemná přihláška s požadovanými
doklady musí být doručena nejpozději do 31.5.2018 na adresu: město Mimoň,
Mírová, č.p.120, Mimoň PSČ 471 24. Na obálku označte „Výběrové řízení
MěPo“.
Bližší informace u starosty města p. Františka Kaisera (tel. 487 805 041, mob.
724 188 983) nebo velitele Mě Po p. Miroslava Krajíčka (tel. 487 805 017,
mob. 606 796 750).

Bližší informace k pracovnímu poměru:
Po uzavření pracovní smlouvy se uchazeč stává zaměstnancem města Mimoň.
Pokud není držitelem platného Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka městské
policie, bude zařazen jako čekatel do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, kde ve
Středisku odborné přípravy bude připravován na povolání strážník. Rozsah výcviku
čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb.
Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatele k používání služební
zbraně a donucovacích prostředků.
Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou
zkoušky. Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o
splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
zrušit či nevybrat žádného z uchazečů.
V Mimoni 26.4.2018

……………………………………….
František Kaiser
starosta

