
                                                                                                                                                                                        
 
            
 
 
 
 

 
Město Sezimovo Ústí vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení pracovního místa: 

ssttrráážžnnííkk  MMěěssttsskkéé  ppoolliicciiee  SSeezziimmoovvoo  ÚÚssttíí  
 

Možný nástup: ihned 
 
Plat: podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, a podle nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
min. platová třída 7 dle Přílohy č. 1 uvedeného nařízení vlády, příplatky za práce přesčas, noční a 
víkendové směny, mimořádné odměny, celkem cca 22.000 Kč – 30.000 Kč. 
 
Základní požadavky na uchazeče/čku: 
a) občan ČR starší 18 let 
b) zdravotní způsobilost, plná svéprávnost 
c) bezúhonnost a spolehlivost 
d) středoškolské vzdělání s maturitou 
e) řidičský průkaz sk. B 
f) splnění podmínek testu psychologické způsobilosti 
 
Pracovní benefity: 
a) 5 týdnů dovolené, indispoziční volno 
b) čerpání sociálního fondu, příspěvek na obědy, příspěvek při pracovním či životním jubileu 

 
Výhodu má: 
a)  držitel zbrojního průkazu, osvědčení na odchyt zvířat, příp. psovod,  
b)  uchazeč se znalostí či zkušeností využitelných při práci u městské policie, znalost práce s PC a 

elektronikou 
 
K písemné přihlášce, která zahrnuje kontaktní adresu a telefonické spojení, uchazeč/ka předloží 

tyto náležitosti: 
a) strukturovaný životopis 
b) ověřenou kopii maturitního vysvědčení 
c) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
d) čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b odst. 4 zákona o obecní policii 
e) kopie řidičského průkazu 
f) prohlášení o nakládání s osobními údaji (formulář k dispozici na webu města) 

Přihláška musí být podána v zalepené obálce označené heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 
STRÁŽNÍKA MP“. Přihlášku je nutné doručit do 31.7.2020 do 11:00 hod na podatelnu Městského 
úřadu v ul. Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. Další informace podá starosta města Mgr. Ing. 
Martin Doležal, tel. 381201128, e-mail: m.dolezal@sezimovo-usti.cz. Předpokládaný termín 
pohovorů s vybranými uchazeči je čtvrtek 6. 8. 2020, případně dle dohody. 
 
Výhrada vyhlašovatele: 
Vyhlašovatel má zájem obsadit dvě pracovní místa, a to buď v hned v prvním kole, případně 
v následně vyhlášeném druhém kole. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů 
nebo výběrové zřízení zrušit. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.  
 
Sezimovo Ústí, dne 30. 6. 2020 

      Mgr. Ing. Martin Doležal v.r.   
           starosta města 

MMěěssttoo  SSeezziimmoovvoo  ÚÚssttíí  
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

Tel. 381 20 11 11, e-mail: posta@sezimovo-usti.cz, IČ: 00252859, dat. schránka: h76j9ss 
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