Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
MĚSTO CHRUDIM
vyhlašuje
v souladu s § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKČNÍHO MÍSTA
STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE CHRUDIM
Název územního samosprávného celku: Město Chrudim
Druh práce:
strážník Městské policie Chrudim
(zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona)
platová třída 8 (18.300 – 26.830 Kč) + zvláštní
příplatek 4000 Kč (po dobu do složení zkoušky
odborné způsobilosti platová třída 5)
Místo výkonu práce:
Městský úřad Chrudim
Předpokládaný nástup:
nástup možný ihned, případně dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru strážníka podle § 4 odst. 1 zákona:
- státní občanství ČR, dosažení věku 18 let
- bezúhonnost (bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka se prokazuje výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců)
- spolehlivost (spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným
prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců; spolehlivým pro účely zákona není ten,
kdo uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení)
- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
- zdravotní způsobilost (dokládá se lékařským osvědčením o zdravotní způsobilosti
uchazeče k výkonu zaměstnání strážníka)
Další požadavky zaměstnavatele:
- dobrá fyzická kondice a psychická odolnost
- orientace v zákonech souvisejících s vykonávanou činností
- znalost práce na PC (MS Office, internet)
- dobrý verbální i písemný projev, komunikativnost, asertivita, společenská úroveň
jednání a vystupování, schopnost pracovat samostatně i v týmu
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič, zručnost v řízení vozidla
- výhodou platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka a
zbrojní průkaz
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
- telefonní nebo e-mailový kontakt.

K přihlášce je nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi,
odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o spolehlivosti dle zákona
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu zaměstnání strážníka
- kopii řidičského průkazu, případně i kopii zbrojního průkazu nebo kopii osvědčení o
splnění odborných předpokladů
- výpis z evidenční karty řidiče
Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 04. 01. 2021, a to
buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova Městského úřadu Chrudim,
Pardubické ul. 67, I. patro, číslo kanceláře 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku
uveďte „Výběrové řízení – strážník městské policie“) na adresu:
Městský úřad Chrudim
Ing. Jitka Kandusová
vedoucí Odboru kanceláře tajemníka
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
Vzor přihlášky je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu. Při podání přihlášky
prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím
razítku pošty. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Přihlášky
nelze zasílat elektronickou poštou. Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky
tohoto oznámení budou z výběrového řízení vyřazeny.
POZOR!! První část výběrového řízení se uskuteční dne 11. 01. 2021, čas a místo budou
upřesněny. V tento den absolvují přihlášení uchazeči psychologické vyšetření, které si
hradí na vlastní náklady. V případě přijetí uchazeče do pracovního poměru bude možno tyto
náklady uhradit.
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče/uchazečku o zaměstnání:
Poskytnuté osobní budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení,
a to v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Právním základem
pro toto zpracování je zákon o úřednících, konkrétně ustanovení § 6 odst. 3 a 4 (určuje
náležitosti přihlášky do výběrového řízení a seznam dokladů, které se k přihlášce připojují).
Uvedením své e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce dává uchazeč/uchazečka
souhlas s jejich zpracováním za účelem zefektivnění komunikace v rámci výběrového řízení
(vyrozumění o termínech pohovorů, výzva k doplnění přihlášky ……).
Osobní údaje uchazeče/uchazečky nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří členové
výběrové komise a oprávnění zaměstnanci správce. Osobní údaje budou u správce
uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.
Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou vráceny uchazeči/uchazečce po skončení
výběrového řízení.
Uchazeč/uchazečka má dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů
garantována svá práva, která může u správce uplatňovat. Bližší informace o zpracování
osobních údajů naleznete na www.chrudim.eu.
V Chrudimi dne 08. 12. 2020
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

