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Pracovní místo
Pro oblast Moravy nabízíme práci
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Sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trva-
lý pobyt nebo sídlo v částech města Čechovice, 
Čechůvky, Domamyslice,  Krasice, Vrahovice 
a Žešov v domě s nejvýše dvěma byty, činí za 
prvního psa 60 Kč, za druhého 120 Kč a za třetí-
ho a každého dalšího psa 1 200 Kč. 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem pří-
jmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 
pak sazba za prvního psa 60 Kč a za druhého 
a každého dalšího psa 120 Kč. 

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má tr-
valý pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše dvěma 
byty v ostatních částech města Prostějova než 
jsou uvedeny výše, činí za prvního psa 120 Kč, 
za druhého psa 600 Kč a za třetího a každého 
dalšího psa 1 200 Kč. 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí pak  
sazba za prvního psa 120 Kč a za druhého 
a každého dalšího psa 300 Kč. 

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitel má trvalý 
pobyt nebo sídlo v domě s více než dvěma byty, 
činí za prvního psa 800 Kč a za druhého a každé-
ho dalšího psa 1 200 Kč. 

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí pak 
sazba za prvního psa 200 Kč a za druhého 
a každého dalšího psa 300 Kč.  

Sazby poplatku ze 
psů pro rok 2008

Město Prostějov
 přijímá do pracovního poměru  

uchazeče na místa 
strážník 

Městské policie Prostějov.
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů 
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

Zaměstnavatel nabízí:
zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
platové zařazení dle stávajících platových předpisů
osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
rizikový příplatek
bezplatné výstrojní náležitosti
příspěvek na stravování
možnost sportovního vyžití

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý 
uchazeč obdrží při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, 
Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním přihlášky. Součástí přihlášky je 
strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat na telefonním 
čísle 582 402 222 u zástupce ředitele Libora Šebestíka.

Sportcentrum - DDM Prostějov,Vápenice 9
pořádá nábor do kroužku mažoretky.

První schůzka proběhne 31. ledna v 16.00 hodin 
v Korela klubu na Vápenici. 

Kroužek je určen dívkám ve věku 5 až 7 let. 


