                                           Město Jeseník                            Příloha  č. 2
Kontrolní výbor Zastupitelstva Jeseník

Z á p i s

O provedené kontrole dle plánu práce kontrolního výboru na rok 2007

     Na základě „Plánu práce kontrolního výboru“ provedli pověření členové kontrolního výboru výběrovou kontrolu:

Předmět kontroly            : Vyhodnocení funkčnosti a efektivity městského kamerového 
                                             dohlížecího systému (MKDS)


Kontrolu provedli           : Václav Závěšický, Ing. Jan Rotter

Spolupracovali                : Městská policie:
Bc. Pavel Šuranský, velitel 

Dne                                  :  pondělí, 26.11. 2007 
                                            čtvrtek,    6.12. 2007 

Kontrolované období     : kontrola aktuálního stavu MKDS, hodnocení  za  rok 2007

Výsledek kontroly           :

     Dne 26.11. 07 byla provedena kontrola stavu kamerového systému v budově Městské policie. Se situací seznámil členy kontrolního výboru velitel MP Jeseník, Bc. Šuranský. Kromě ústních informací o historii a vývoji kamerového dohlížecího systému v Jeseníku byla předvedena funkce a zaměření jednotlivých kamer, vč. praktického předvedení technologie. Funkčnost systému byla v okamžiku kontroly bez závažnějších technických problémů s výjimkou stanoviště č.4, kamera na Masarykově nám., která byly momentálně v poruše. Při následné kontrole, 6.12. byla zmíněná kamera již plně funkční. Jednotlivá stanoviště, vč. použitých technologií jsou popsána v příloze č. 1. Zpráva popisuje vývoj realizace MKS, jeho postupné doplňování, investice v letech 1998 – 2008 a přehled provozních výdajů v roce 2007 ( viz příloha č. 2 a 3).
     Co se týče efektivity MKDS je kromě kvality systému (kvalita technologie, množství kamer  – pokrytí města) důležitým prvkem personální vybavení pracoviště. Jestliže má systém maximálně efektivně sloužit  MP a PČR k monitorování situace ve městě a tedy ke sledování nezákonných jevů, krizových situací s následnou možností tyto situace rychle řešit, musí takové pracoviště být vybaveno dostatečně personálně z důvodu nepřetržitého sledování monitorů a okamžitého vyhodnocování nestandardních situací s možností okamžitého nasazení hlídek MP. Momentální situace MP takto ideální ovšem není. Z kontroly vyplynulo, že strážník – dozorčí směny, který obsluhuje KS může (musí) přerušit sledování KS z důvodu plnění jiných úkolů ve službě, kterými jsou zejména: projednávání podnětu, oznámení nebo protiprávního jednání občana, který se dostavil na služebnu MP, telefonické přijetí oznámení a podnětů občanů a případně následné prověřování, dále zapisování všech událostí do záznamového systému MP, servis pro strážníky v ulicích spočívající zejména v okamžitém vyhledávání údajů (č.p. na mapě města, vlastnictví pozemků v evidenci nemovitostí, vyhledání údajů v evidenci psů, prověření osoby podezřelé z přestupku v příslušných evidencích, instruování strážníků v ulicích a zajišťování součinnosti s policií a jinými složkami atd. To samozřejmě snižuje efektivitu využití KS. Zpráva v příloze č.1 vyčerpávajícím způsobem popisuje situaci, zejména možnost personálního posílení (m.j. bylo již řešeno na 88.  MR v r. 2005). Členové 
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KV se shodli na tom, že mají-li  vložené (příp. i plánované) prostředky investiční (modernizace technologie) přispět k lepší situaci v oblasti bezpečnosti občanů Jeseníku, ale i turistů, musí být tento systém odpovídajícím způsobem doplněn také personálně. Podle informací poskytnutých velitelem MP je v řadě jiných měst, kde jsou nově zřizovány MKDS, počítáno také s personálním posílením obsluhy. Proto navrhujeme sledovat jednotlivé kroky MP vedoucí k realizaci a naplnění cílů (jak je uvedeno v průvodní zprávě) a současně uložit starostovi města jako osobě, která řídí městskou policii podle ust. § 3 odst. 1 zákona o obecní policii, aby navrhl vedle dosavadních technických opatření také opatření personální povahy, které by zvýšilo efektivitu MKDS. 




V Jeseníku, 6.12. 2007 


………………………………….
Václav Závěšický  v.r.


………………………………….
Ing. Jan Rotter   v.r.


………………………………….
Bc. Pavel Šuranský v.r.


