Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova

Zápis o výsledku provedené kontroly

Předmět kontroly: Kontrola „Prověření činnosti Městské policie Tišnov v souladu
s právními a interními předpisy“
Kontrolu provedli: PaedDr. Radmila Zhořová
p. Jan Křehlík
Ing. Juraj Kytner
p. Martin Pilný
p. Štěpán Špaček
Ing. Martin Čechák

- předsedkyně kontrolního výboru
- místopředseda kontrolního výboru
- člen kontrolního výboru
- člen kontrolního výboru
- člen kontrolního výboru
- člen kontrolního výboru

Provedení kontroly „Prověření činnosti Městské policie Tišnov
v souladu s právními a interními předpisy“ vyplývá z usnesení Kontrolního výboru č. 4/2020 a z usnesení zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2020, konaného dne 21.9.2020. Zastupitelstvo města Tišnova.
Termín kontroly: do 31.12.2020.
Kontrolovaný subjekt: Městská policie Tišnov (dále jen „MP Tišnov“)
Podklady poskytli: p. Jiří Sokol, vedoucí strážník, podklad označený dále jako bod f)
Termín kontroly:

Kontrola byla provedena v průběhu roku 2020
 Zahájena byla dne 20.10.2020 na služebně MP Tišnov na adrese
Radniční 14 s p. Jiřím Sokolem. Současně byla provedena fyzická
prohlídka přístupných prostor služebny a čekárny MP Tišnov.
 Ukončena byla dne 9.11.2020.

Podklady ke kontrole:
a) Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 4/2020, konaného dne 21.9.2020.
b) Vyhláška města Tišnova č. 3/2014, o zřízení Městské policie Tišnov
c) Výroční zpráva o činnosti MP Tišnov za rok 2017
d) Výroční zpráva o činnosti MP Tišnov za rok 2018
e) Výroční zpráva o činnosti MP Tišnov za rok 2019
f) Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie - Město Tišnov X
Městys Drásov
g) zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obecní policii“)
h) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Kontrolou bylo zjištěno

Příprava na kontrolu MP Tišnov
1.1. Členové se seznámili s výročními zprávami z let 2017-2019 a předmětnými zákonnými i interními předpisy, tak aby mohli adekvátně pokládat otázky na schůzce
s vedoucím strážníkem MP Tišnov a dokázali vyhodnotit jejich korektnost.
Schůzka kontrolní skupiny s vedoucím strážníkem panem Jiřím Sokolem na služebně
MP Tišnov a ověření dodržování právních a interních předpisů
1.2. Kontrolní skupina kontrolního výboru rozdělila tuto schůzku na dvě dílčí části. V té
první se doptávala na obecný rámec fungování a existence MP Tišnov a ve druhé části postupně prošla zákon o obecní policii a pan vedoucí strážník vysvětloval konkrétní
implementaci těchto ustanovení do praxe u MP Tišnov.
1.3. Z kontroly vyplynulo, že veškeré kontaktní údaje na MP Tišnov a její strážníky jsou
dostupné v primárně na webu města Tišnova. Jedná se o telefonní číslo, které má
vždy u sebe strážník, který zrovna vykonává službu a rovněž je zde uvedena pracovní
doba MP Tišnov.
1.4. MP Tišnov je oprávněna kontrolovat veškeré vyhlášky města Tišnova, především pak
ty, které jsou směrodatné v udržení veřejného pořádku. Tyto vyhlášky jsou také uvedeny v plném znění na webu města Tišnova. Vedoucí strážník Sokol si nebyl jistý,
jestli je tam aktuální seznam vyhlášek ke dni kontroly.
1.5. Ve věci řízení MP Tišnov bylo zjištěno, že dle zákona o obecní policii přísluší řízení
MP Tišnov starostovi města Tišnov, v případě MP Tišnov pověřenému zastupiteli,
v současnosti panu Štěpánovi Pilnému.
1.6. Poslední obecnou otázkou směřující především do praxe, byla statistika stížností na
MP Tišnov za dobu její existence a postup ověření oprávněnosti takto podaných stížností. Pan Sokol kontrolní skupině popsal postup ověření takové konkrétní stížnosti.
V případě stížnosti na řadového strážníka prošetřuje opodstatněnost stížnosti vedoucí
strážník pan Sokol. Při stížnosti na samotného vedoucího strážníka takovou stížnost
posuzuje vedení města, respektive pověřený zastupitel pan Štěpán Pilný.
1.7. Druhá fáze kontrolní schůzky spočívala v kontrole implementace zákona o obecní policii do činnosti MP Tišnov.
1.8. § 1 – Zřizovací listinou je vyhláška města Tišnova č. 3/2014, o zřízení Městské policie Tišnov, která je veřejnosti dostupná na webu města Tišnova. Kontrolní skupina se
s ní seznámila již před schůzkou v rámci přípravy.
1.9. § 3 odst. 2 – Kontrolní skupina se zajímala o povinnost lustračního osvědčení strážníků. Všichni tuto povinnost úspěšně splnili, což kontrolní skupina odvozuje od přijetí
do pracovního poměru, neboť je to jednou z neopominutelných podmínek. Vedoucí
strážník dodává, že u mladších ročníků tato povinnost zaniká. Pan Štěpán Pilný jakožto pověřený řízením MP Tišnov z pozice města Tišnova takovéto ověření lustrací ze
zákona nemusí dokládat.
1.10. § 3a Veřejnoprávní smlouvy – Kontrolní skupina zde požadovala předložení konkrétní veřejnoprávní smlouvy viz. podklad písm. f) a zajímala se o využívanost těch-

Stránka 2 z 4

to služeb obcemi a případné dopady na obslužnost samotného města Tišnova. Vedoucí strážník Sokol kontrolní skupinu ujistil, že ve všech takto uzavíraných smlouvách je ustanovení o absolutní přednosti města Tišnova před zájmy okolních obcí.
Samotná využívanost těchto služeb se prý liší obec od obce. Obecně však lze říct, že
si okolní obce služby MP Tišnov rády zaplatí a vedlejším efektem je odlehčení zátěže Policie ČR. Evidence takto vykonávaných služeb probíhá pomocí tzv. pracovních
listů na základě, kterých posléze vedoucí strážník vyúčtuje obcím konečnou částku
za provedené úkony.
1.11. Krizový stav – Za takové situace může uzavírat město Tišnov (MP Tišnov) jednorázovou veřejnoprávní smlouvu. V takovýchto situacích mají strážníci MP Tišnov stejnou pravomoc jako Policie ČR.
1.12. § 4 – proces přijímání nového strážníka – Pan vedoucí strážník Sokol kontrolní skupině popsal celý proces přijímání nového strážníka a vysvětlil plnění zákonných
podmínek. Před samotným výběrovým řízením před komisí k tomu určenou si vedoucí strážník s uchazečem popovídá interně o fungování MP Tišnov a představí
uchazeči prostředí. Tento postup považuje za důležitý k zajištění správného výběru.
Výběrové řízení vypisuje starosta města Tišnova nebo vedoucí strážník MP Tišnov.
Vybraný uchazeč následně musí absolvovat psychotesty a 3-měsíční odborný kurz
strážníka. Takovýto kurz stojí zhruba 13 tisíc a předběžně přijatý uchazeč po jeho
absolvování není nijak smluvně vázán k nástupu k MP Tišnov. Poslední z podmínek
je zbrojní průkaz. Dle znění zákona v případě MP Tišnov jsou splněny všechny zákonné požadavky a výběrové řízení obnáší i prvky čistě nadstandardní.
1.13. § 6 – povinnosti strážníka – MP Tišnov má svůj pracovní řád, který je v současné
době ve stadiu dokončování. Z nejdůležitějších ustanovení je třeba vyzdvihnout povinnost pravidelného přeškolování strážníka každých 5 let. Splnění této nutnosti kontroluje vedoucí strážník, respektive Ministerstvo vnitra. Všichni strážníci v tuto chvíli mají řádně splněno a žádný kurz neprobíhá. Další povinností, kterou musí každý
strážník dodržovat je nahlášení zranění při zásahu a následné předání do řešení Policii ČR. V případě použití donucovacích prostředků musí řadový strážník okamžitě
informovat vedoucího strážníka a ten vypracuje úřední záznam s posouzením o přiměřenosti a nutnosti zásahu. Střelná zbraň nebyla za celou dobu existence MP Tišnov použita. Zbraně jsou uschovány v trezoru a odpovědnost za ně nese každý strážník sám.


Závěr kontrolního šetření

2.1

Při kontrole nebylo zjištěno porušení právních a interních předpisů při činnosti MP.



Doporučení kontrolní skupiny

3.1

Kontrolní skupina doporučuje pověřenému zastupiteli řízením MP zvážit právní ošetření vázanosti nově nastupujícího strážníka po absolvování odborného kurzu hrazeného
městem Tišnovem po určitou dobu.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích
Výtisk č. 1 obdržel: výbor kontrolní ZM
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Výtisk č. 2 obdržel: MP Tišnov

V Tišnově dne:
Členové kontrolní skupiny:

PaedDr. Radmila Zhořová
p. Jan Křehlík
Ing. Juraj Kytner
p. Martin Pilný
p. Štěpán Špaček
Ing. Martin Čechák

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 3 dnů:
Datum seznámení

Podpis

p. Jiří Sokol,
vedoucí strážník MP Tišnov
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