Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 59/5/2019
ze dne 19. 12. 2019

k pověření vedoucího strážníka-velitele obecní policie Zdiby k plnění
úkolů při řízení obecní policie
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
rozhodnutí o výběru uchazeče na pracovní pozici vedoucího strážníka Obecní policie
Zdiby, který nejlépe splňuje požadavky zaměstnavatele pro funkci: Velitel Obecní
policie Zdiby a o jmenování vedoucího zaměstnance do funkce „velitel obecní policie
Zdiby“ od 1. 12. 2019 v souladu s usnesením RO č. 100/18/2019 ze dne 29. 11. 2019;

II. Pověřuje,
na návrh v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon) ve spojení s § 4 odst. 2 zákona, vedoucího
strážníka obecní policie Zdiby ve funkci velitele Obecní policie Zdiby, pana Karla
Šedivce, nar. anonymizován plněním úkolů při řízení obecní policie, a to v rozsahu:
o

1) zastupování Obce Zdiby v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků
a jiných zaměstnanců obce zařazených do Obecní policie Zdiby ve smyslu § 4
odst. 2 zákona, včetně řešení problematiky stížností u OP Zdiby, vyjma
 výběrů nových zaměstnanců, zakládání a ukončování pracovních poměrů,
 řešení mzdové problematiky,
 provádění personálních změn;

2) činění potřebných řídících, organizačních a kontrolních opatření, vydávání
interních normativních aktů OP Zdiby a v této souvislosti podepisování
písemností;
3) zajišťování ekonomického a technického provozu v mezích svěřeného rozpočtu,
vyjma
 provádění finančních operací (výdajů) za obecní policii nad 30.000, -Kč za
čtvrtletí,
 veřejných zakázek a rozhodování o jejich zadání;
4) komplexního zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů vyplývajících ze zákona a souvisejících právních předpisů, vyjma
 samostatného rozhodování o strategii nebo hlavních úkolech obecní policie
na následující rok.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Projednáno s:
Přílohy:
Na vědomi:

Rada obce Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka
starostka
Rada Obce Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka
Velitel OP Zdiby
OP Zdiby
Obecní úřad Zdiby

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 59/5/2019
Rozhodnutím RO, usnesení RO č. 100/18/2019 ze dne 29. 11. 2019, byl na základě výsledků
výběrového řízení jmenován vedoucí zaměstnanec ve smyslu ust. § 11 zákoníku práce do funkce
„velitel obecní policie Zdiby“, a to s účinností od 1. 12. 2019
Vzhledem k rozsahu a množství činností a úkolů svěřených do působnosti starostky obce
realizovaným za Obec Zdiby a současně pak také dalších povinností ve smyslu § 3 odst. 1 zákona
o OP, je považováno za vhodné, svěřit některé z pravomocí starostky obce ve vztahu k obecní
policii jejímu veliteli, který je nejen každodenně přítomen na služebně obecní police a je mu tak
známa situace ohledně jejího fungování, ale je i přímým účastníkem výkonu služby a osobou
znalou poměrů na místě.
Ve věci pracovněprávních vztahů je ke svěření pravomocí dle § 4 odst. 2) zákona věcně příslušným
orgánem rada obce. Vzhledem však k tomu, že je navrhovaným usnesením nad rámec toho
svěřováno také plnění některých dalších úkolů, je jejich svěření veliteli obecní policie předáváno
souhrnně zastupitelstvo obce Zdiby k rozhodnutí v souladu s ust. §3 odst. 2) zákona. Podmínka
předložení negativního lustračního osvědčení je splněna.
Z výše uvedených důvodů je pak zastupitelstvu obce předkládán návrh na svěření části řídících
pravomocí starostky veliteli OP, při jejich vhodném omezení.

