
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ   
Kontrolního výboru č. 3/2019 
Ze dne 21.03.2019 
Zahájeného v 16:30 hodin 
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Přítomni: JUDr. Jan Cuták – člen, předseda 

  Ing. Štěpán Chárník – člen 

Mgr. Marcela Staňková, DiS. - člen 

  Bc. Růžena Zapletalová – člen 

Ladislav Žilka – člen 

Omluveni: --  

Hosté:  -- 

Zapisovatel: JUDr. Jan Cuták 

 

Program jednání 

1. Projednání a schválení výsledků kontroly činnosti Městské policie Rýmařov (dále také jako 
„MP“), návrhy opatření. 

2. Zpráva ke kontrole stavu a vývoje dluhů z nájmů bytových a nebytových prostor. 

3. Zpráva o kontrole stavu vymáhání pohledávek a pokut. 

4. Projednání a schválení náplně kontroly činnosti komise sociálně-právní ochrany dětí (dále 
také jako „SPOD“), jmenování členů kontrolního orgánu pro výkon kontroly. 

5. Projednání a schválení náplně kontroly činnosti povodňové komise (samospráva), jmenování 
členů kontrolního orgánu pro výkon kontroly. 

6. Stanovení termínu příštího zasedání kontrolního výboru (dále také jako „KV“). 

 

Po zahájení zasedání předseda konstatoval, že KV je v počtu jeho pěti přítomných členů 
usnášeníschopný. 

Ad 1. Pověřený kontrolní orgán v zastoupení Mgr. Marcely Staňkové, DiS. seznámil přítomné 
členy KV s výsledky provedené kontroly činnosti a postupů MP, která se uskutečnila dne 
28. 2. 2019. Dílčím podkladem pro realizaci kontroly byla „Zpráva o vyhodnocení činnosti 
MP za rok 2018“, vypracovaná strážníky MP. Kontrola činnosti MP byla zaměřena na 

a. postupy při odvodu finančních prostředků do pokladny města, 

b. pracovní náplň MP (provozování kamerového systému; šetření pro exekutorské 
firmy; namátková kontrolní činnost úhrad za umístění reklam a záborů 
veřejného prostranství; kontrola způsobu úhrady nákladů spojených s plněním 
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úkolů strážníky na území jiných obcí a kontrolu konkrétních činností plněných 
strážníky na území jiných obcí dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii., 

c. veřejnoprávní smlouvy (aktuální počet a stav/náplň veřejnosprávních smluv 
s okolními obcemi), 

Usnesení přijatá k výsledkům kontrolního zjištění (podrobněji viz „Protokol o kontrole 
ze dne 28. 2. 2019) 

1.  V postupu při  odvodech finančních prostředků za uložené 
blokové pokuty a úhrad za využití  veřejného WC neshledal  
kontrolní  orgán ze strany MP vážnějších nedostatků.  

2.  Na základě výsledků kontrolních zj ištění  KV doporučuje  radě a  
zastupitelstvu města při jmout následující  opatření  s  cí lem  

a.  navýšení  početního stavu městských strážníků až do výše 
celostátního průměru (1 strážník na 1000 obyvatel)  pro  
zaj ištění  činností  MP a zvýšení  bezpečnosti  ve městě a  
okolních obcích po dobu až 24 hodin ,  

b.  aktualizovat  veřejnoprávní  smlouvy  uzavřené  s  okolními 
obcemi v oblasti  poskytování  smluvního rozsahu činností  
obecní  pol ice (výjezdy),  a to za úplatu ,  

c.  vyúčtovávat nejen pokuty za odchyt psa zj ištěnému 
majitel i ,  ale současně s  tím rovněž vynaložené náklady za 
dobu péče o psa ,  

d.  prověření  možností  a podmínek  nákupu/umístění  zařízení  
pro měření  rychlost i  na si lnic i  I/11 -> zvýšení  míry 
dopravní  bezpečnosti  v  úseku ve městě.  

Ad 2. Pověřený kontrolní orgán v zastoupení JUDr. Jana Cutáka seznámil přítomné členy KV 
s průběhem a aktuálním stavem kontroly v oblasti vývoje dluhů z nájmu bytových a 
nebytových prostor města spravovaných příspěvkovou organizací BYTERM Rýmařov. 
S ohledem na očekávané doplňující informace a podkladový materiál vyžádaný 
po odboru finančním a útvaru tajemníka by kontrolní zjištění měla být k dispozici na 
příštím zasedání KV. 

Ad 3. Stanovisko s vyjádřením ke stavu vymáhání pohledávek a pokut zaujme KV na svém 
příštím zasedání poté, co se seznámí s vypracovanou zprávou finančního odboru. 

Ad 4. Kontrola činnosti komise SPOD 

Usnesením pověření členové KV k realizaci kontroly 

 Mgr. Marcela Staňková, DiS. 

 Ladislav Žilka 

Termín: dohodnou si pověření členové KV s odpovědnou osobou komise SPOD. 
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Ad 5. Kontrola činnosti povodňové komise 

Usnesením pověření členové KV k realizaci kontroly 

 JUDr. Jan Cuták 

 Bc. Růžena Zapletalová 

Termín: dohodnou si pověření členové KV s odpovědnou osobou povodňové komise. 

Ad 6. Příští zasedání KV proběhne dle ustanoveného plánu 17. 4. 2019 v prostorách budovy 
místního Muzea, v 16:30 hodin. 

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 17:45 hodin. 

Prezenční listina tvoří přílohu zápisu. 

„Protokol o kontrole MP“ tvoří přílohu zápisu. 

 

Zapsal: JUDr. Jan Cuták, předseda 



�mařov 

PROTOKOL 

o kontrole provedené v souladu s přijatým usnesením ze zasedání

Zastupitelstva města Rýmařova č. 4 ze dne 7.2.2019 

Datum kontroly: 28. 2. 2019 

Místo a čas kontroly: 8. Května 48, Rýmařov. 10:00h 

Kontrolu provedl/i: 

1. Mgr. Marcela Staňková, DiS.

2. Ladislav žilka

Kontrolovaná organizační složka: 

1. MP Rýmařov

Zástupce kontrolované organizační složky: 

1. Ved. str. MP Lumír Sedláček

Předmět kontroly: 

1. Odvod finančních prostředků do pokladny města

2. Pracovní náplň MP Rýmařov

3. Veřejnosprávní smlouvy

Kontrolní zjištění k jednotlivým bodům: 

Ad 1. 

Výběr z parkovacího automatu: Jakmile je jeho mincovník naplněný, městská 

policie mince vyjme. Z automatu po vyjmutí mincí vyjede kontrolní lístek, který 

ukazuje, kolik finančních prostředků automat obsahoval. Zaměstnanci městské 

policie Rýmařov přepočítají finanční prostředky, které musí souhlasit s kontrolním 

lístkem z parkovacího automatu. Poté odnášejí finanční prostředky do KB Rýmařov, 

kde částku poukážou na účet města Rýmařova. Potvrzení z banky o vkladu, 

kontrolní lístek a zprávu o výběru předává MP paní J. Jánské. 
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marov 

Úhrady z veřejných záchodů: Odevzdávají se zároveň s penězi z parkovacích 

automatů, jen částky jsou evidované zvlášť (na jednom formuláři}, neboť každá 

vybraná částka podléhá jiné výši DPH. 

Blokové pokuty: Pan ved. str. MP Sedláček si u paní Schreiberové vyzvedne bloky 

proti podpisu. Čísla bloků, datum převzetí a podpis je součástí formuláře 

o převzetí bloků. Jakmile jsou bloky vytrhány, vracejí se zpět k paní Schreiberové

i s formulářem, v němž jsou uvedena čísla bloků, které jsou vraceny, a částka za

blokové pokuty, která je odváděna paní Janské na pokladně. Příjmový doklad za

odvedené částky si nechává p. ved. str. MP L. Sedláček. Pí Schreiberové předloží

seznam pokutovaných s číslem bloku a částkou utrženou z jednotlivých blokových

pokut.

Ad 2. 

Pracovní náplň je popsána v dokumentu „Vyhodnocení činnosti městské policie 

Rýmařov za rok 2018." MP se musí řídit Zákonem o Obecní policii č.553/1991Sb. 

Některé body náplně MP v rozpracované podobě: 

1. Kamerový systém: ke kamerovému systému má přístup Policie ČR, tudíž

kamerový systém je sledován nepřetržitě.

2. MP provádí i šetření pro exekutorské firmy, ale ze zákona toto šetření není

zpoplatněno.

3. MP provádí i namátkové kontroly firem, které mají umístěny reklamy ve

městě Rýmařově. Ověřují ve spolupráci s finančním odborem, zaplacené

poplatky z reklam a záborů na městském tržišti. Zároveň namátkově ověřují

poplatky za psy dle čipů.

Ad 3. 

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a smluvními obcemi - viz 

"Vyhodnocení činnosti městské policie Rýmařov za rok 2018." 

V roce 2016 byl vyhotoven „dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi 

městem Rýmařovem a obcí Malá Morávka. V čl. 3 „Úhrada nákladů" se uvádí" 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní rozsah činností obecní policie specifikovaný 

v čl.2 Smlouvy, bude poskytován zřizovatelem obci bezúplatně, a to ode dne 

účinnosti tohoto dodatku č. 1. 

Na základě požadavků představitelů obcí k měření rychlosti vozidel v obci Malá 

Morávka a v obci Stará Ves budou vybrané finanční prostředky za překročení 

určené rychlosti příjmem pro město Rýmařov. Příjmem města Rýmařova budou 
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�mařov 
rovněž blokové pokuty uložené ve zmíněných obcích. 

Odchyt psů ve smluvních obcích: 

Pokud je odchycen pes ze smluvní obce a je po několika dnech vydán zpět majiteli, 
je účtována pouze pokuta a nikoliv náklady za péči o psa. Pokud je pes převezen do 
útulku ve Slezských Pavlovicích, jsou převoz i umístění hrazeny smluvní obcí do 
pokladny města Rýmařova. 

V Rýmařově, dne 28. 2. 2019 
Za členy kontrolního výboru: 

Mgr. Marcela Staňková, DiS. 

Jméno a příjmení 

Ladislav Žilka 

Jméno a příjmení 

/
y.j.á.d{ení zástupce kontrolované organizační složky:

( 
:::,ouhlasím / nesouhlasím (odůvodnění) 

� 

V Rýmařově, dne 28. 2. 2019 

Ved. str. MP Lumír Sedláček 

Jméno a příjmení 
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Přílo hy : 

č . 1 Výběr hotovosti z parkovacího automatu a z pokladen veř. záchodů na at. 

nádraží. 

č. 2 Odvod blokových pokut . 

č. 3 Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a ostatními smluvními obcemi. 

č. 4 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřená mezi městem Rýmařovem 

a obc í Malá Morávka. 

č. S Faktury za odchyt psů. 

Č.6 Vy hodnocení činností Městské policie Rýmařov za rok 2018 

Opat ře ní dohodnutá/přijatá v průběhu kontroly: 

Proto kol o kontrole byl radě obce zaslán dne: Í(_ Íj_ .:ftJft:j 

Předseda ko ntr l r,ií ho výbo r u 
I 

I 
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