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 7/1/2019
ze dne 28. 3. 2019

k informaci finančního výboru o provedené kontrole hospodaření
Obecní policie Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
1. zprávu o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky
Obce Zdiby, přidělenými Obecní policii Zdiby v roce 2018 a její přílohy,
zpracovanou finančním výborem zastupitelstva Obce Zdiby ze dne 28. 2. 2019,
která je přílohou tohoto usnesení;
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

Předkladatel:
Provede:

Projednáno s:
Přílohy:

1. místostarostka obce Zdiby

finanční výbor zastupitelstva
starostka

1 místostarostka
-

zpráva z jednání finančního výboru zastupitelstva obce Zdiby a zprávu o
provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky,

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 7/1/2019

Usnesením zastupitelstva č. 7/8/18 ze dne 28. 12. 2018 byl pověřen Finanční výbor
zastupitelstva obce Zdiby k provedení kontroly hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce Zdiby přidělenými Obecní polici Zdiby v roce 2018
a pro rok 2019.
Úkolem a výsledkem kontroly provedené finančním výborem zastupitelstva obce mělo
být zejména předložení návrhu a doporučení na konečnou výši výdajů obecní police pro
rok 2019 s prověřením možnosti financování provozu Obecní police.

Finančnímu výboru zastupitelstva obce Zdiby bylo dále uloženo prověřit nákladovou
stránku a podání zprávy zastupitelstvu s návrhem možných úspor včetně předložení
zápisu o provedené kontrole s návrhy a doporučeními k přijetí opatření.
Na základě provedeného šetření jsou zastupitelstvu Obce Zdiby předkládány
k vyhodnocení výsledky prověřování s učiněnými závěry a návrhy na přijetí dalších
opatření.

ZPRÁVA
O PROVEDENÉ KONTROLE HOSPODAŘENÍ
S MAJETKEM A FINANČNÍMI PROSTŘEDKY OBCE ZDIBY
PŘIDĚLENÝMI OBECNÍ POLICII ZDIBY V ROCE 2018
A NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ PRO ROK 2019
NA ZÁKLADĚ USNESENÍ ZO ZDIBY Č. 7/8/18 ZE DNE 28. 12. 2018.

KONTROLNÍ TERMÍN:
28. 2. 2019

Finanční výbor ZO Zdiby:

předseda: Anatol Nepala
člen: Ing. Kateřina Fabiánová
člen: Ing. Pavel Hýla
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I.
Systémový přístup obce k obecní policii
Hlavním kritériem pro vyhodnocení efektivnosti vynaložených finančních prostředků na
obecní policii by mělo být porovnání jejího vybavení, počtu strážníků a s tím spojených
mzdových nákladů se samotným systémovým přístupem ze strany vedení obce, tedy
stanovením požadovaných úkolů a systému plnění pracovních povinností, školení i odměňování.
Zatímco v některých obcích se občané spokojí s pochůzkovou činností jednoho strážníka se
základní pracovní dobou, s pracovní náplní a úkoly především z oblasti prevence, dodržování
pořádku a místních vyhlášek, jinde strážníci slouží ve dvojicích, ve třísměnném režimu včetně
víkendů a služeb domácí pohotovosti. Obecní policie tak často nahrazuje nedostatečnou činnost
státní Policie ČR. Zákon 553/1991 Sb. o obecní policii umožňuje obojí a je na občanech, které
zastupitele si zvolí, neboť problematika obecních policií je součástí téměř každého volebního
programu. Každopádně je třeba vycházet ze skutečnosti, že náklady na bezpečnost a veřejný
pořádek jsou jedním z paragrafů rozpočtu obce. Nemůže být záměrem a ani v možnostech OP,
aby si na svůj provoz vydělávala. Cílem nemusí být maximalizace vybraných pokut, nebo naopak
nutné snížení nákladů na obecní policii za každou cenu.
Finanční výbor ZO Zdiby přistoupil k této kontrole s vědomím požadovaných změn, které
občané vyjádřili v podzimních volbách a současně s plnou odpovědností zajistit bezpečnost a
veřejný pořádek v obci v souladu se smysluplným vynakládáním finančních prostředků
z rozpočtu obce.

II.
Financování obecní policie z poskytování služeb ostatním obcím
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv uzavřených předcházejícím vedením
obce, byly v roce 2018 přijaty nedaňové transfery od obce Husinec ve výši 162.162,00 Kč a od
obce Větrušice ve výši 40.000,00 Kč. Od obce Sedlec ve výši 1.414,00 Kč. Tyto smlouvy nebyly ke
dni 28. 2. 2019 změněny, bylo zahájeno jednání na úrovni starostů obcí.

strana 2

strana 2

FV ZO Zdiby konstatuje, že strážníci OP Zdiby nevedli knihu služeb, protokol událostí pro
trvalý přehled o celodenním výkonu hlídkové a dozorčí služby, tedy místu, způsobu a době
výkonu služby, době skutečného nástupu a ukončení služby, o mimořádných úkolech, době
odpočinku, dosažených výsledcích a nevedli ani knihu fonogramů a hlášení ve které se vyznačují
podle předtisku a v časovém sledu fonogramy a hlášení telefonicky předávaná na stanici obecní
policie, informace a různá sdělení. Strážníci nevedli ani osobní pracovní deníky, do kterých by
zaznamenávali svoje osobní úkoly, místo a dobu hlídky, dosažené výsledky a provedená
opatření.
Proto není možné reálně zjistit, kolik hodin denně, týdně a za rok plnili strážníci OP Zdiby
své služební povinnosti vyplývající z výše uvedených veřejnoprávních smluv a je obtížné,
objektivně vyhodnotit náklady OP Zdiby, které byly vynaložené na plnění obsahu
veřejnoprávních smluv.
Doporučení FV – navýšení ročního plnění pro obec Husinec a obec Větrušice:
FV ZO Zdiby doporučuje, aby byly projednány na úrovni starostů obcí dodatky smluv, ve
kterých bude přesně pojmenovaný rozsah poskytovaných služeb a současně navýšena paušální
částka vyplývající z celkových nákladů po přijetí úsporných opatření v OP Zdiby, platných od roku
2019:
Obec Husinec:
Pro rok 2019 … 195.000,00 Kč za rok
Pro rok 2020 … 208.700,00 Kč za rok
Pro rok 2021 … 220.000,00 Kč za rok
Pro rok 2022 … 235.000,00 Kč za rok
Obec Větrušice:
Pro rok 2019 … 52.000,00 Kč za rok
Pro rok 2020 … 56.000,00 Kč za rok
Pro rok 2021 … 59.000,00 Kč za rok
Pro rok 2022 … 63.000,00 Kč za rok
Obec Sedlec:
FV navrhuje ponechat smlouvu ve stávající podobě z důvodu uspořádání katastrální mapy, tedy
formou fakturace na základě žádosti Policie ČR, nebo starosty obce Sedlec.
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Rozsah plnění služby pro obec Husinec:
OP Zdiby se zavazuje jednou denně, každý pracovní den v časovém rozmezí 9:00 – 18:00
hodin provádět formou obchůzky kontrolu dodržování bezpečnosti, veřejného pořádku,
místních vyhlášek a kdykoli, avšak nejméně dvakrát měsíčně provádět dohled nad bezpečností
silničního provozu, se zaměřením na používání mobilního telefonu během jízdy, měření alkoholu
v krvi a překračování dovolené rychlosti v obci v ulici Hlavní. OP Zdiby zaparkuje vozidlo před ÚJF
AV ČR v Řeži, (místo pro parkování dohodne starosta obce Husinec). Strážník následně provede
pěší obchůzku v délce 30´. Poté vozidlem projede obcí Řež kolem OÚ až k základní a mateřské
škole, kde provede další kontrolu. Potom bude pokračovat podél Vltavy ulicí Husineckou
směrem k ulici K Lomu a Na Ohradách a následně opustí obec ulicí Husinecká. Pro případ
mimořádné události a následné vyžádání strážníka OP Zdiby starostou obce Husinec nad rámec
pravidelných bezpečnostních obchůzek, bude obci Husinec účtována 1. hodina asistence
jednoho strážníka, včetně výjezdu, částkou 1.000,00 Kč, každá další započatá hodina částkou
600,00 Kč.
Rozsah plnění služby pro obec Větrušice:
OP Zdiby se zavazuje jednou denně, každý pracovní den v časovém rozmezí 9:00 – 18:00
hodin provádět formou obchůzky kontrolu dodržování bezpečnosti, veřejného pořádku,
místních vyhlášek. OP Zdiby zaparkuje vozidlo před OÚ Větrušice, (místo pro parkování určí
starostka obce Větrušice). Strážník následně provede částečně pěší a částečně vozidlem
obchůzku v délce 30´. Pro případ mimořádné události a následné vyžádání strážníka OP Zdiby
starostou obce Větrušice nad rámec pravidelných bezpečnostních obchůzek, bude obci
Větrušice účtována 1. hodina asistence jednoho strážníka, včetně výjezdu, částkou 1.000,00 Kč,
každá další započatá hodina částkou 600,00 Kč.

III.
Financování obecní policie z vybraných pokut
FV ZO Zdiby se seznámil s průběžnou zprávou o činnosti OP Zdiby strážníka Luďka Wachtla
pověřeného vedením OP Zdiby ze dne 29. 11. 2018 a dále s dokumenty určenými pouze pro
interní potřebu ZO Zdiby:
-

Č.j.: 01/19-OP-Zdiby-WA, Vyjádření orgánu obce, Obecní policie Zdiby k prováděné
kontrole ze dne 8. Ledna 2019
Č.j.: 01/19-OP-Zdiby-WA-I, Vyjádření orgánu obce, Obecní policie Zdiby k prováděné
kontrole ze dne 8. Ledna 2019 – DOPLNĚNÍ I.
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Vzhledem k tomu, že zjištěné informace týkající se počtu uložených pokut, poměru
uložených pokut zaplacených na místě a pokut vymáhaných administrativně, časová náročnost
s tím spojená a další náklady, jako např. poštovné, jsou podle sdělení vedoucího strážníka Luďka
Wachtla neveřejné, nemůžou být tyto informace podrobněji uvedeny v této zprávě.
FV ZO Zdiby se domnívá, že samotné vyhodnocení efektivity výběru pokut a budoucí
doporučení a stanovení prioritních úkolů v oblasti ukládání a vymáhání pokut nepřísluší FV. Tuto
problematiku by mělo nejdříve posoudit vedení obce a následně doporučit ZO Zdiby schválit
patřičné usnesení. Dle sdělení Luďka Wachtla byly veškeré neveřejné informace zaslány všem
zastupitelům.

IV.
Další provedená zjištění
FV ZO Zdiby konstatuje, že celkové vybavení OP Zdiby je na velmi vysoké úrovni a že minulé
vedení na OP Zdiby rozhodně nešetřilo. Otázkou je, zda byla a je veškerá nakoupená technika,
zařízení a vybavení dostatečně efektivně využívána. Tato skutečnost se týkala i roku 2018, ve
kterém byl nakoupen drobný hmotný majetek i dlouhodobý hmotný majetek za téměř
1.000.000,00 Kč. Tyto nákupy byly v rozpočtu obce, tedy byly předem plánované.

Kontrola hospodaření s majetkem obce svěřeným OP Zdiby
FV ZO Zdiby nebyla předložena inventarizace majetku obce svěřeného OP Zdiby. Z tohoto
důvodu FV doporučuje ZO, aby ustavilo inventarizační komisi k provedení inventury.
Z provedené inventury vyplyne, jaký majetek je aktuálně používaný, opotřebovaný, nebo již
vyřazený. S výjimkou zastaralých vozidel OP FV ZO Zdiby doporučuje pro již zaplacený majetek
hledat co nejsmysluplnější využití nejen OP Zdiby.
FV ZO Zdiby konstatuje, že samotné vyhodnocení efektivity používání dlouhodobého
hmotného majetku a budoucí doporučení využití tohoto majetku nepřísluší FV. Touto
problematikou by se mělo zabývat vedení obce a následně doporučit ZO Zdiby schválit patřičné
usnesení.
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Dle sdělení velitele OP Zdiby strážníka Luďka Wachtla byla veškerá pořízená technika a zařízení
využívána efektivně a v souladu s uzavřenými smlouvami:
1. Dohoda mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje Č.j.:
HSKL4059/KL-2007
2. Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č.
273/2008 Sb., o Policii ČR. dle čl. 5.
FV ZO Zdiby se zaměřil pouze na hlavní dlouhodobý hmotný majetek, který OP Zdiby
prokazatelně a pravidelně využívá ke své činnosti:
Motorová vozidla, motocykly, čluny, přívěs pro člun:
OP Zdiby v roce 2018 využívala ke své činnosti hlavně vozidlo Mitsubishi, se kterým bylo
najeto přibližně 10.000 km. S vozidlem Hyundai bylo najeto pouze 1.000 km, s motocyklem
Honda Varadero 125 I. pouze 500 km, motocykl Honda Varadero 125 II. a skútr Honda 125
nebyly vůbec používány. Člun nafukovací nebyl používán a člun pevný pouze u příležitosti
slavnostního otevření Mariny Zdiby. Za tímto účelem bylo pořízeno přistávací molo. Pravidelné
plavby za účelem provádění kontroly a bezpečnosti na Vltavě nebyly prováděny. Třetí člun,
rovněž nafukovací byl údajně vyřazen z účetní evidence, neboť zplesnivěl. Dle sdělení velitele OP
jsou všechna vozidla provozuschopná a řádně udržovaná a mají platnou prohlídku STK. Stejně
tak oba lodní motory.
V souvislosti s provozem výše uvedené techniky byly vedeny knihy jízd u obou vozidel
neúplně a nepřehledně, nebyly řádně a pravidelně vykazovány ujeté kilometry a zapisovány
údaje o tankování. Celkový nákup PHM ve výši 50.000,00 Kč převyšoval přibližně o 20.000,00 Kč
průměrnou spotřebu vozidel podle doložených ujetých kilometrů za rok 2018. FV doporučuje
provést nezávislý audit hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zdiby přidělenými
obecní policii za celé minulé volební období, tedy roky 2015, 2016, 2017 a 2018.
FV ZO Zdiby doporučuje ZO, aby schválilo postupný prodej obou zastaralých a z hlediska
údržby, oprav a servisu nákladných vozidel a jednoho motocyklu Honda a současně schválilo
nákup jednoho nového vozidla s benzínovým motorem, tažným zařízením a modulem GPS. Pro
činnost OP Zdiby by tak sloužilo jedno nově pořízené vozidlo, jeden stávající motocykl Honda,
jeden skútr Honda a jeden stávající pevný člun s motorem.
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Obecní dohlížecí kamerový systém:
OP Zdiby v roce 2018 využívala a doposud využívá kamerový systém k odhalování
přestupků v silničním provozu a jako důkazní materiál v případě nutnosti prokázání páchání
přestupku nebo trestné činnosti.
MicroDigiCam LTI:
Vyjádření velitele OP Zdiby v průběžné zprávě o činnosti: „K měření rychlosti používají
strážníci OP Zdiby již zastaralý těžký radar MicroDigiCam LTI bez blesku (neměří v noci, za mlhy a
deště), který byl zakoupen před 10 lety ze zakázky MV ČR pro Policii ČR. Radar je každý rok
servisován a ověřen na ČMI. V současné době je v servisu. Měření jsou strážníci oprávněni
provádět ve stanovém úseku Dopravním inspektorátem Policie ČR, Praha venkov, východ. Úsek
je povolován s platností na 1 rok. Především se jedná o komunikace s větším výskytem
dopravních nehod. Vždy musí být zajištěno místo k bezpečnému zastavení vozidla přestupce. Je
možno využít i automatického měření a přestupce předvolat na Úřadovnu OP Zdiby. S
předstihem 10 dnů je povinnost vedoucího strážníka sepsat plán měření (úsek a čas) na
následující měsíc a odeslat na Dopravní inspektorát Policie ČR, Praha venkov, východ. Ve Zdibech
byly schválené dva úseky k měření a to Pražská – přechod, Průběžná u Přemyšlenského rybníka.
Na rok 2019 budeme usilovat o rozšíření (zceleni) úseku a to od začátku obce Zdiby na Pražské až
po konec obce Zdiby (začátek Klecan) na Průběžné. Hlídka OP Zdiby by mohla opětovně (v
minulosti mohla obecní policie měřit bez omezení) provádět měření rychlosti namátkově v celém
úseku krajské komunikace. Žádost byla odeslána dne 28. 11. 2018 na Dopravní inspektorát
Policie ČR, Praha venkov, východ“.
Podle sdělení velitele OP Zdiby bylo žádosti vyhověno.
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V.
Návrh FV ZO Zdiby na schválení úsporných opatření
Mzdové náklady, (přibližně 75% rozpočtu OP Zdiby v roce 2018)
V průběhu kontroly bylo zjištěno, že všichni strážníci OP Zdiby jsou zařazeni v tarifních
skupinách, které odpovídají požadovanému vzdělání a délce dosažené praxe. Celkové mzdové
náklady strážníků OP Zdiby se v roce 2018 skládaly ze základní mzdy, náhrady za dovolenou,
osobního příplatku, zvláštního příplatku, u velitele příplatku za vedení a za mimořádné odměny
určené velitelem. Dále za příplatky za práci přesčas, za práci o sobotách, nedělích a ve dnech
státem uznaných svátků a za práci při pohotovostní službě. Pro rok 2018 byla uzavřena smlouva
mezi velitelem OP a bývalým starostou obce o rozsahu práce přesčas. Touto smlouvou byl
stanoven maximální počet přesčasových hodin na 416 hodin na strážníka za rok. Smlouva rovněž
obsahovala souhlas zaměstnance s požadavkem zaměstnavatele na výkon práce v době pracovní
pohotovosti nad zákonem stanovenou týdenní i roční dobu dle § 93 ZP. Ze všech výše
uvedených složek mzdy obec v roce 2018 odváděla 25% na sociální pojištění a 9% na zdravotní
pojištění. Přehled vykázaných hodin je uveden v Příloze č. 1, podrobná analýza celkových
mzdových nákladů je uvedena v Příloze č. 2.
FV ZO Zdiby doporučuje ZO přijmout následující úsporná opatření v oblasti mzdových
nákladů pro rok 2019:
-

ukončit práci přesčas s výjimkou práce přesčas pro mimořádné akce
ukončit práci v sobotu a v neděli
ukončit pohotovostní služby
snížit počet strážníků ze 4 na 2

Mzdové náklady v roce 2018 včetně příplatků za práce přesčas, příplatků za práci v sobotu
a v neděli, ve dnech státem uznaných jako svátek a příplatky za pohotovostní služby činily
celkem 3,169.000,00 Kč.
Z toho příplatky za práce přesčas, příplatky za práci v sobotu a v neděli, ve dnech státem
uznaných jako svátek a příplatky za pohotovostní služby byly 523.000,00 Kč
Povinné složky mezd v roce 2018 pro 4 strážníky byly 2,646.000,00 Kč, povinné složky
mzdy pro rok 2019 pro 2 strážníky jsou ve výši 1,369.000,00 Kč. V této částce je započteno
navýšení povinných mzdových nákladů oproti roku 2018 způsobené navýšením platů státních
zaměstnanců od 1. 1. 2019.
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Předpoklad mzdových nákladů pro rok 2019 je tedy 1,369,000,00 Kč, odhadovaná úspora
mzdových nákladů pro rok 2019 je 1.800.000,00 Kč. V průběhu prováděné kontroly ukončil
jeden strážník pracovní poměr dohodou k 31. 1. 2019 a jeden strážník podal výpověď k 31. 3.
2019. U obou strážníků se jednalo o ukončení pracovního poměru bez odstupného.

Ostatní náklady OP Zdiby, (přibližně 25% rozpočtu OP Zdiby v roce 2018)
FV ZO Zdiby navrhuje pro rok 2019 omezit výdaje na další nákupy techniky a vybavení, prodat
zastaralý vozový park a tím snížit náklady na opravy a údržbu, pořídit nové vozidlo s benzinovým
motorem a pětiletou zárukou, toto vozidlo vybavit systémem GPS.
FV ZO Zdiby doporučuje ZO přijmout rozpočtové opatření § 5311 – Bezpečnost a veřejný
pořádek dle návrhu úpravy rozpočtu Obecní policie Zdiby pro rok 2019.
Viz.

Příloha č. 4

Anatol Nepala, předseda FV
………………………………………………

Ing. Kateřina Fabiánová, člen FV
…………………………………………..

Ing. Pavel Hýla
……………………………………………

Ve Zdibech, dne 28. 2. 2019.

