OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice „strážník OP Strašice“
místo výkonu práce:
pracovní poměr:

Strašice (dle denního plánu služeb)
na dobu určitou – po úspěšném složení zkoušek z odborné způsobilosti
přechod pracovní smlouvy na dobu neurčitou
pracovní úvazek:
40 hod./týden
platové zařazení:
platová třída 6. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (po úspěšném složení
zkoušky z odborné způsobilosti zařazení do 7. platové třídy)
předpokládaný termín nástupu: březen 2015, popř. dle dohody
Předpoklady:
- věk nad 21 let
- státní občanství ČR
- střední vzdělání s maturitou
- bezúhonnost
- spolehlivost
- zdravotní způsobilost
Požadavky:
- uživatelská znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny „B“
- dobré komunikační schopnosti
- časová flexibilita
- dobrá fyzická kondice
- platné osvědčení pro výkon povolání strážníka výhodou
Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, tel. kontakt
- datum a podpis uchazeče
K žádosti uchazeč předloží:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti a čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4a) a § 4b) zákona
č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
- doklad lékaře o zdravotní způsobilosti
Místo, způsob a lhůta pro podání žádosti:
- lhůta pro podání přihlášky: 27.2.2015 do 11:00 hod.
- způsob podání přihlášky: poštou na adresu Obecního úřadu Strašice, Strašice 276, 338 45
Strašice, nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Strašice nejpozději do 27.2.2015 do
11:00 hod.
- žádosti podávejte v zalepené obálce s označením „STRÁŽNÍK“
- vybraní uchazeči budou po dohodě termínu pozváni k osobnímu pohovoru
Přihláška k výběrovému řízení a formuláře čestného prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a) a o
spolehlivosti dle § 4b) zákona o obecní policii jsou přílohou tohoto oznámení, nebo je lze získat na
podatelně obecního úřadu nebo na stránkách obce www.strasice.eu v záložce Obecní policie.
Bližší informace podá tajemník obecního úřadu:
Mgr. Tomáš Svoboda, tel.: 724 188 101, tajemnik@strasice.eu

Jiří Hahner
starosta obce Strašice
v.r.

Čestné prohlášení o bezúhonnosti
Já ………………………………..
jméno, příjmení, titul

bytem …………………………..
…………………………...

Čestně prohlašuji,
že jsem bezúhonný/á ve smyslu § 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, neboť nejsem ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný
trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od
tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s posláním strážníka podle zákona o obecní policii a dále čestně prohlašuji, že nejsem ten,
jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od
uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo
ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o
podmíněném odložení podáním návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo
5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle zákona o
obecní policii.
Dále jsem si vědom/a toho, že jako uchazeč/ka o zaměstnání strážníka/strážnice, čekal/ka,
nebo strážník/strážnice, jsem povinen/povinna osobě, která jménem obce jedná
v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit,
že proti mé osobě bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojím kopii usnesení o
zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvedu výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení
orgánu, který jej vydal.

V ………………………….. dne …………………

……………………………………….
Podpis

Čestné prohlášení o spolehlivosti
Já ………………………………..
jméno, příjmení, titul

bytem …………………………..
…………………………...

Čestně prohlašuji,
že jsem spolehlivý/á ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, neboť jsem nebyl/a v posledních 3 letech opakovaně uznán/a
vinným/vinnou z přestupku
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
b) na úseku obrany České republiky,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku,
f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že jsem úmyslně neoprávněně
zasáhl/a do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva nebo úmyslně
lovil/a zvěř nebo chytal/a ryby v době hájení,
g) na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že jsem porušil/a povinnost nebo
nedodržel/a zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbrani a střeliva podle zvláštního
právního předpisu.

V ………………………….. dne …………………

……………………………………….
Podpis

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název pozice /druh práce/:
Povinné náležitosti přihlášky

Jméno a příjmení, titul zájemce:

Datum a místo narození zájemce:

Státní příslušnost zájemce:

Místo trvalého pobytu zájemce:

Telefonní číslo:

E-mail:
(pro účely pozvání k VŘ a sdělení výsledků VŘ)

Číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana:

K přihlášce je nutno přiložit:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu)
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V souladu s ust. § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby
moje osobní údaje, které tímto poskytuji Obci Strašice, byly zpracovány pouze pro účely výše
uvedeného výběrového řízení.
Prohlašuji, že splňuji požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení.

Datum a podpis zájemce:

