Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jirkova

Kontrola č. 03/2019
Kontrola činnosti Městské policie Jirkov
Předmět kontroly:
- Kontrola vybavenosti strážníků.
- Kontrola personální obsazenosti, rozvržení pracovních pozic, obsluha kamerového
systému.
- Kontrola dodržování vyhlášek města.
- Kontrola prevence kriminality.
Kontrolou bylo zjištěno:
a) Strážníci Městské policie jsou mimo specializovaných prostředků vybaveni
uniformou, botami, taktickými vestami, kombinézou letní a zimní a zimními doplňky. Dle
informace ředitele je vybavenost strážníků na dobré úrovni a vyčleněné prostředky z rozpočtu
jsou adekvátní k aktuálnímu počtu strážníků. V případě dorovnání stavu na tabulkové hodnoty
bude nutné danou část rozpočtu adekvátně navýšit. Vozový park Městské policie obsahuje
vozy Škoda Octavia r.v. 2008, DACIA r.v.2014 a Ford Transit r.v.2006.
b) Aktuálně je ve stavu městské policie 20 strážníků (z toho jsou dva strážníci ve
výcviku) a dva administrativní pracovníci. Nově přijatí strážníci absolvují 4 měsíční výcvik.
Dle tabulek by mělo být ve stavu 26 strážníků, přičemž rozpočet městské policie dostačuje k
aktuálnímu počtu strážníků. Do směn je rozděleno 16 strážníků. Slouží se 4 dvanáctihodinové
směny po 4 strážnících, z toho jeden strážník ovládá zároveň linku 156, kamerový systém a
přepážku městské policie.
c) Městská policie kontroluje dodržení městských vyhlášek, především hluk po 22.
hodině, konzumaci alkoholu na veřejnosti, pejskaře a znečišťování veřejných prostranství.
Dále provádí městská policie kontrolu parkování vozidel v obci.
d) Asistenti prevence kriminality vykonávají funkci dohledu a upozornění. V náplni
jejich práce je pohyb po městě, po parcích a u škol, kde vykonávají funkci dohledu. V
nepřítomnosti strážníků upozorňují na nedodržování vyhlášek města, fotí a nahlašují
nepořádek na veřejných prostranstvích a u stanovišť odpadkových kontejnerů, hlásí poruchy
na vybavení města a pozice autovraků. Asistenti prevence jsou vybavení záznamovým
zařízením. Momentálně jsou ve stavu 4 asistenti.
Závěr:
V rámci prohlídky prostor městské policie bylo zjištěno, že sociální zázemí personálu
vzhledem k jeho početnosti není dostatečné. Šatna pro ženy kapacitně nedostačuje a část žen
se proto převléká v šatně u mužů. Pro asistenty prevence není dostatečná kapacita šaten a
osobní věci mají uloženy na chodbě u šaten. Dále není v prostorách městské policie sociální
zázemí pro ZTP. V případě přesunu sídla městské policie bude nutné zajistit dostatečné
prostory pro sociální zázemí na tabulkové počty personálu.
Vybavenost strážníků Městské policie je na adekvátní úrovni. Probíhající dovybavení
strážníků dalším kompletem letní a zimní kombinézy je vhledem k zajištění provozu
nezbytné. V případě dorovnání tabulkového počtu strážníků bude vhodné přiměřeně navýšit
část rozpočtu na „ošatné“.
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Vozový park městské policie je celkově opotřebovaný a bude nutné v blízké budoucnosti
provést jeho obnovu. Dle informace ředitele by potřebám městské policie vyhovoval jeden
osobní vůz a jedna dodávka.
Aktuální počty strážníků nedosahují tabulkových hodnot personálu. Problém je
převážně v udržitelnosti vyškolených strážníků a náboru nových, kdy městské policie okolních
měst a státní policie nabízejí lepší platové podmínky a bonusy, včetně náborových bonusů.
Nastávají situace kdy čerstvě vyškolení strážníci, jejichž výcvik zaplatilo město, odcházejí k
jiné městské policii.
Do rozvržení pracovních pozic se primárně promítá aktuální počet strážníků, přičemž
největším problémem je jeden strážník pro obsluhu linky 156, kamerového systému a
přepážky městské policie, kdy ve chvíli činnosti u přepážky, nebo telefonní linky je kamerový
systém bez dohledu.
Z hlediska kontroly dodržování vyhlášek města se jako nejvíce problematický jeví
pozdní provoz večerek a nonstopů, kam se po zavíracích hodinách restaurací přesouvají
podnapilí hosté, kteří zde nakoupí další alkoholické nápoje, které konzumují před podniky a
hlukem obtěžují obyvatele okolních domů.
Asistenti prevence kriminality jsou přínosem pro město. Jejich provoz je hrazen z dotací
a během své činnosti rozšiřují významně oblast aktuálního dohledu městské policie.
Doporučení:
Kontrolní výbor na základě provedené kontroly doporučuje zastupitelstvu města:
- Vzhledem k problémům s personální obsazeností se doporučuje zavedení náborových
příspěvků tak, aby se pro zájemce zatraktivnila práce u městské policie Jirkov. Nový
strážník absolvuje 4měsíční školení, během kterého pobírá plat 13.500,- Kč hrubého,
přičemž vstupní platy v jiných zaměstnáních jsou mnohem vyšší. Náborový příspěvek
by měl první 4 měsíce minimálně dorovnat. Jako protiváhu náborového příspěvku by
se měl uchazeč zavázat k práci u městské policie Jirkov po dobu min. 5 let, přičemž by
při nedodržení závazku by měl vrátit poměrnou část příspěvku zpět. Zároveň by bylo
vhodné zvážit bonusy pro stávající strážníky, například přidělení služebního bytu,
přenosné permanentky do fitnescentra pro strážníky městské policie.
- Dále je vhodné pro doplnění stavu zvážit zaměstnání ZTP, který by doplňoval
strážníka u kamerového systému, přičemž zodpovědnost by zůstala na strážníkovi
vykonávajícím dohled, nicméně v případě práce u přepážky, nebo u linky 156 by
dohled nad kamerovým systémem zůstal zachován.

V Jirkově dne 2.4.2019

