
 

 

 
Starosta města Žďár nad Sázavou 

vyhlašuje 

 

prodloužení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice  
Domovník  - preventista 

 
Výběrové řízení je součástí realizace individuálního projektu Domovník – preventista, 
účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 (dále jen „projekt“) 
Projekt je součástí podpory Operačního programu zaměstnanost a je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
Domovník bude zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pracovní poměr na dobu určitou od ledna 2018 do prosince 2019. 

Hlavní pracovní poměr, pracovní doba 40 hodin týdně. 

Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou, bytové domy v ul. Brodská a Revoluční 
 
Kvalifikační standardy pro novou pozici Domovník-preventista 
 
Základní: 

 věk nad 18 let 

 ukončené základní vzdělání 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 mít v lokalitě se sociálním vyloučením bydliště nebo jí dokonale zná 

 fyzická zdatnost 
 
Specifické: 

 neformální autorita 
 

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno doložit v termínu odevzdanou přihlášku 
obsahující: 
 

 profesní životopis (včetně kontaktních údajů – telefon) 

 ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců 

 potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti být schopen obchůzkové 
činnosti 



 

 

 vyplněný DOTAZNÍK k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Domovník 
- preventista a MOTIVAČNÍ DOTAZNÍK k výběrovému řízení (možno získat na 
webových stránkách města: 

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani  
 
nebo je obdržíte na služebně Městské policie ve Žďáru nad Sázavou, nám. Republiky 

75/2  
 
Kontaktní osoba: Dagmar Pálková – tel. 603 883 523 
 
Uzávěrka přihlášek: 29. prosince 2017 do 12:00  
 
Obálky s označením „Výběrové řízení – domovník – preventista“ zašlete na adresu: 

Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty  
Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou. 
 
Výběrové řízení proběhne 3. ledna 2018 v době od 10:30 hod. v budově Městského 
úřadu v zasedací místnosti Rady města na ulici Žižkova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
Přineste si s sebou platný průkaz totožnosti. 
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