STAROSTA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen „ZOP“)
vypisuje výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍK

Městské policie v Klášterci nad Ohří
Náplň práce:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a
plnění dalších úkolů podle zákona.
Požadované předpoklady:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• občan starší 18 let
• bezúhonnost (§ 4a ZOP)
• spolehlivost (§ 4b ZOP)
• občan České republiky
• zdravotní způsobilost (§ 4c ZOP)
• znalost jednacího jazyka – český jazyk
• schopnost týmové práce
• řidičský průkaz skupiny „B“
• morální předpoklady pro výkon strážníka
Platové zařazení:
• 7. platová třída
• zvláštní příplatek
• osobní ohodnocení
• příplatky za práci o víkendu, noční
Další benefity:
• 4 dny indispozičního volna
• volnočasové příspěvky ze sociálního fondu (rekreace, kultura, sport, atd.)
• příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění
• příspěvky na závodní stravování – stravenky
• věrnostní odměny za odpracované roky
• týden dovolené navíc
Obsah přihlášky:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• datum a podpis
• souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., zákon o zpracování osobních údajů
Doklady dodané s přihláškou:
• vlastnoručně psaný životopis
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie dokladů osvědčující další znalosti
• čestné prohlášení ne starší 3 měsíců, prokazující spolehlivost uchazeče ve
smyslu § 4b, odst. 1), 2) a 3) ZOP
• souhlas s provedením psychologického vyšetření

Výběrové řízení bude probíhat vícekolově, přičemž město Klášterec nad Ohří si
vyhrazuje nevybrat žádného z uchazečů.
Přihlášku s veškerými přílohami vložte do obálky označené „NEOTVÍRAT VŘ
MP“ a podejte poštou nebo osobně v podatelně na adrese: Městský úřad
Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Lhůta podání přihlášek:
Toto výběrové řízení platí do odvolání.
Bližší informace:
Bc. Petr Hörbe, velitel MP Klášterec nad Ohří, Zahradní 10, Klášterec nad Ohří,
tel. 474 375 826, e-mail: mpklasterec@muklasterec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
V Klášterci nad Ohří dne 13.05.2021

Ing. Štefan Drozd v. r.
Starosta města

