Příloha č. 1
VYMEZENÍ ÚKOLŮ URČENÉHO STRÁŽNÍKA - VELITELE MĚSTSKÉ
POLICIE ŠPINDLERŮV MLÝN
Velitel Městské policie Špindlerův Mlýn plní následující úkoly:
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organizuje a kontroluje činnost městské policie,
je plně odpovědný za činnost městské policie osobě, která městskou policii řídí,
plánuje směny strážníků městské policie, eviduje jejich pracovní dobu, předkládá
podklady pro výpočet mzdy (práce v noční době, o víkendech a svátcích,
přesčasových hodinách),
určuje čerpání náhradního volna za přesčasové hodiny,
eviduje zákonné nároky strážníků na dovolenou, schvaluje její čerpání,
aktivně se podílí na tvorbě interních předpisů městské policie,
vede potřebné evidence pro činnost městské policie a zodpovídá za ochranu osobních
údajů z těchto evidencí,
informuje osobu, která městskou policii řídí, o stavu veřejného pořádku ve městě, a
byl-li narušen, činí neprodleně veškerá opatření k jeho obnovení,
informuje osobu řídící městskou policii o všech mimořádných a důležitých událostech
v souvislosti s plněním úkolů městské policie,
vyhodnocuje zákonnost a přiměřenost použití donucovacích prostředků a služební
zbraně strážníky, a předkládá osobě řídící městskou policii výsledek s návrhem na
případná opatření,
předkládá osobě řídící městskou policii, návrhy v personální a mzdové oblasti u
strážníků,
zajišťuje zpracování statistik a rozborů o výsledcích činnosti městské policie a
pravidelně informuje osobu řídící městskou policii, v určeném rozsahu pak radu města
a zastupitelstvo města Špindlerův Mlýn; zpracovává statistické výkazy podle
požadavků Ministerstva vnitra,
osobě, která řídí městskou policii, předkládá návrhy na opatření, která by přispěla ke
zvýšení bezpečnosti a udržování veřejného pořádku ve městě,
zodpovídá za ekonomické čerpání z rozpočtové kapitoly města určené pro provoz
městské policie,
zodpovídá za udržování potřebné součinnosti s pracovníky Městského úřadu
Špindlerův Mlýn,
zajišťuje aktivní spolupráci s příslušnými útvary Policie ČR a dalšími složkami
integrovaného záchranného systému,
organizuje vzdělávání a odbornou přípravu strážníků, jejich školení a výcvik,
koordinuje a organizuje jejich přípravu k vykonání zkoušek z odborné způsobilosti,
zajišťuje řádné vybavení strážníků stejnokrojovými součástkami i dalším potřebným
vybavením a ochrannými pomůckami,
kontroluje efektivní využívání dopravních prostředků přidělených městské polici
k užívání, zajišťuje jeho provozuschopnost a provedení servisních oprav,
plní další úkoly, které mu uloží osoba, která městskou policii řídí.

