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Město 
Prostějov

 přijímá do pracovního 
poměru

 uchazeče 
na místa 

strážník Městské 
policie Prostějov

Vznik pracovního poměru je 
podmíněn splněním předpokla-
dů pro výkon funkce strážníka dle  
§ 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní  
policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických 

a psychologických testů  
v rámci přijímacího řízení

•  úplné střední vzdělání s maturitou
•  řidičský průkaz minimálně skupiny B
•  uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této 

práce
•  výhodou bydliště v Prostějově 

a okolí
•  výhodou zbrojní průkaz
•  znalost cizího jazyka výhodou
•  předložení strukturovaného životo-

pisu
•  výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování 

veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu 

zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících pla-

tových předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných 

výsledků
• rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplně-
ného dotazníku, který každý uchazeč 
obdrží při osobní návštěvě na Městské 
policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, 
nebo zasláním svého strukturovaného 
životopisu na uvedenou adresu. 

Bližší informace lze získat na tel. 
582 402 222 u zástupce ředitele.

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu s ustanove-
ním § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ODBORU 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Městského úřadu v Prostějově
 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn. že úřední-
kem se dle tohoto zákona může stát:

•  fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
•  vysokoškolské vzdělání se zaměřením na informační technologie a výpočetní 

techniku
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
• řidičský průkaz skupiny B 
•  ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost
• praxe v oboru výhodou
•  splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 

Sb. (lustrační osvědčení)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
•  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
•  strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech ,
•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních přísluš-

níků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platové zařazení: 
• platové zařazení v platové třídě 11, dle stávajících  příslušných platových 

předpisů 
 
Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: ”VŘ – vedoucí OIT” do 4. 1. 2007  na 

adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální, nám. T. G. Masaryka 
12-14, 796 01 Prostějov nebo podat osobně v uzavřené obálce přímo na podatelně 
městského úřadu na uvedené adrese. Bližší informace o pracovním místě podá JUDr. 
Květa Olašáková, vedoucí odboru právního a personálního - tel. č. 582 329 123.

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2007, případně po domluvě s vybraným uchazečem.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

pondělí  18. 12.  od 19 do 22 hodin
úterý  19. 12.  od 6 do 7 hodin 
        od 13 do 15 hodin 
středa 20. 12.  od 6 do 7 hodin 
      od 12 do 17 hodin 
       od 19 do 22 hodin 
čtvrtek  21. 12.  od 6 do 7 hodin 
        od 13 do 15 hodin 
pátek  22. 12.  od 7 do 8 hodin 
        od 12 do 18 hodin

V době od 15 do 18 hodin akce Vánoce 
ve vodě s Domovní správou Prostějov, s.r.o. 
Volný vstup pro děti do 15 let. Výlov kaprů. 

sobota  23. 12.  od 11 do 20 hodin 
neděle  24. 12.  zavřeno 
pondělí  25. 12.  zavřeno 
úterý  26. 12.  od 9 do 18 hodin 
středa  27. 12.  od 6 do 7 hodin 
       od 8 do 11 hodin 
       od 12 do 17 hodin 
        od 19 do 22 hodin 
čtvrtek  28. 12.  od 6 do 7 hodin 
        od 8 do 15 hodin 
pátek  29. 12.  od 7 do 8 hodin 
sobota  30. 12.  od 11 do 20 hodin
neděle  31. 12.  od 8 do 14 hodin

Provoz městských lázní 
do konce letošního roku

pořádá zimní lyžařské tábory

 ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR - HORNÍ BEČVA 
- pro děti a rodiny s dětmi

Ubytování: hotel Hit.
Kdy:   11. - 17. 2. 2007.
Cena:   2 900 Kč.
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi.
Lyžařský instruktor a pedagogický doprovod zajištěn.
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen- 

trumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.
 
 
ZIMNÍ OZDRAVNÝ TÁBOR S LYŽOVÁNÍM - ZÁPADNÍ TATRY - ROHÁČE 

- pro děti a pro rodiny s dětmi
Ubytování:  moderní penzion v obci Habovka.
Kdy:   11. - 16. 3. 2007.
Cena:   3 700 Kč.
Cena zahrnuje:   dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi, pojištění do zahraničí, 

služby delegáta cestovní kanceláře.
Lyžařský instruktor a pedagogický doprovod zajištěn.  
Informace:   Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, e-mail: tzajickova@sportcen- 

trumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, telefon: 582 330 883,

e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, 
www.sportcentrumddm.cz

SPORTCENTRUM – dům dětí a mládeže 

pořádá lyžařské zájezdy pro děti i dospělé:

KUNČICE S LYŽAŘSKOU šKOLIČKOU 

Termín:  13. ledna 2007 – přihlášky do 5. ledna 2007
     27. ledna 2007 – přihlášky do 15. ledna 2007

PUSTEVNY 

Termín:  3. března 2007 – přihlášky do 19. února 2007

BÍLÁ NEBO PRADěD 

Termín:  31. března 2007 – přihlášky do 19. března 2007

Cena zájezdu - za dopravu: 170 Kč (Praděd 200 Kč).
Pedagogický doprovod pro děti zajištěn. 

Informace: Mgr. T. Zajíčková, 582 332 297, 
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz,  www.sportcentrumddm.cz.

❄
❄

❄

Zakladatel a jediný společník obchodní společnosti vyhlašuje 
výběrové řízení na funkci

JEDNATELE OBCHODNÍ  
SPOLEČNOSTI  V PROSTěJOVě

Stěžejní předmět činnosti společnosti:
✔ Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
✔ Reklamní činnost a marketing
✔  Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení  sloužících k zábavě
✔ Realitní činnost (pronájmy nebytových prostor)

Požadované předpoklady:
✔ vysokoškolské vzdělání
✔  osobnost s vůdčími schopnostmi a morálními předpoklady pro   

výkon funkce
✔ výborné koncepční, řídící, organizační a sociální schopnosti
✔ schopnost efektivního vedení společnosti
✔  praxe v obdobné činnosti v délce alespoň 5 roků, zkušenosti  

v oblasti řízení lidských zdrojů výhodou

Nabízíme: 
✔ perspektivní a náročnou pozici s velkou osobní odpovědností
✔ odměňování odpovídající významu funkce
✔  možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního rozvoje
✔ zázemí a solidnost

Předpokládaný termín jmenování do funkce: leden 2007.

Nabídky obsahující strukturovaný profesní životopis, 
kopie  dokladů o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů 

(tento  doklad lze nahradit čestným prohlášením) mohou zájemci o funkci  jednatele  
podat poštou v uzavřené obálce označené textem  „JEDNATEL S. R. O. - NEOTVÍRAT“ 

do 31. 12. 2006 na adresu Městský  úřad v Prostějově, odbor kancelář starosty,  
nám. T. G. Masaryka  12-14, 796 01 Prostějov 

nebo přímo na podatelně městského úřadu  na uvedené adrese. 

Silvestr v Duze
I v letošním roce můžete silvestrov-

ské oslavy strávit v kulturním klubu 
Duha ve Školní ulici. „Silvestrovský 
program bude zahájen ve 20 hodin,” 
upřesnila ředitelka pořádajícího klu-
bu DUHA Alice Gregušová. „K tanci 
a poslechu bude hrát taneční skupina 
ECHO,” dodala. 

Vstupné zahrnující silvestrovskou 
večeři a přípitek je 300 Kč. Vstupenky 
si můžete zakoupit v průběhu víkendo-
vých projekcí klubové kinokavárny. 

  (kdl)

Prostějovské kino Metro 70 vyhlašuje  šestý ročník 
okresní výtvarné soutěže a přehlídky  Kino a já 2007 tentokrát s podtitulem 

Piráti, moře, lodě a poklady….
Soutěž je určena nejen pro děti a mládež všech typů škol,   

ale i pro dospělé všech věkových kategorií:

   1. kategorie 6 – 8 let
   2. kategorie 9 – 12 let
   3. kategorie     13 – 15 let
   4. kategorie nad 15 let
   5. kategorie nad 20 let

Vyhodnocená díla ze školních kol (tři z každé kategorie)  posílejte do 30. 4. 2007  
na adresu Kino Metro 70, Školní 1, 796 01 Prostějov.

Celkové vyhodnocení se uskuteční na vernisáži  17. 5. 2007 v 10.00 hodin v kině Metro 70.

Autoři na svá výtvarná díla uvedou následující informace:  jméno, škola, věk/kategorie, název díla. 


