MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

14

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Miroslav Mann, velitel městské policie

Zpracoval:

Bc. Miroslav Mann

Název bodu:

Navýšení počtu zaměstnanců Městské policie Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
zřídit jedno funkční místo na Městské policii Hranice (strážník MP) s termínem od
01.05.2019.
2. stanovuje
počet funkčních míst na Městské policii Hranice k 01.05.2019 na 27.
T: 20. 06. 2019
O: Miroslav Mann, velitel městské policie

Předcházející usnesení ve věci:
211/2019 - RM 6 ze dne 26. 2. 2019

Důvodová zpráva:
V rámci první změny rozpočtu byla zastupitelstvem města vyčleněna částka 2,4 milionu na
zakoupení nového radaru na měření rychlosti vozidel a vybudování 4 nových míst na území
města Hranic.
Podle zkušeností ze stávajícího provozu a dle odhadu s ohledem na vytipované lokality se
předpokládá, že počet přestupků zachycených 2 radary na 8 místech se bude pohybovat v
rozmezí 3 – 3,5 tis. přestupků měsíčně, tj. cca 1,5 x více, než je současný stav.
K zajištění dlouhodobě udržitelného zpracování takového množství přestupků a další činnosti
s obsluhou a přemisťováním dvou radarů je nezbytné personální posilnění a to navýšení
počtu strážníků o jedno funkční místo.
Usnesením č. 210/2019 - RM 6 ze dne 26.02.2019 Rada města Hranic zřídila dvě funkční
úřednická místa na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravních přestupků (projednávání
přestupků v dopravě) a jedno funkční neúřednické místo na Odboru vnitřních věcí, Oddělení
dopravních přestupků (administrativa oddělení) s termínem od 01.05.2019 s ohledem na
zvýšení počtu radarů a míst k měření rychlosti ve městě.
Pozn.: V počtu funkčních míst nejsou uvedeni asistenti prevence kriminality.
V případě dalšího rozšíření počtu radarů a míst v okolních obcích nebudeme již
požadovat
navýšení počtu strážníků.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
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Rada města Hranic
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