Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Pardubice
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Č. j.: HSPA 3787-8/2021

Jankovice 4. listopadu 2021
Počet listů: 5

PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY OBCE

provedené Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje v mezích jeho působnosti
podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů.

Název kontroly: Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění
připravenosti obce na řešení krizových situací.

Předmět kontroly: Dodržování ustanovení krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení

Kontrolovaná osoba: obec Jankovice, IČ: 00273694
Doba kontroly:
Prvním kontrolním úkonem bylo předložení pověření ke kontrole dne 4. 11. 2021 v 8:00 hodin.
Posledním kontrolním úkonem bylo seznámení kontrolovaného subjektu s obsahem protokolu
o kontrole dne 4. 11. 2021 v 8:50 hodin.

Kontrolované období: 2020–2021

Datum minulé kontroly: 2016

ID datové schránky: 48taa69

tel. č.: 950 570 011

IČO: 70885869

Kontrolní zjištění:
1.

Starosta obce

1.1

Má zřízen krizový štáb?
-

§ 21 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
krizový štáb jako pracovní orgán starosty obce za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení

Kontrolou zjištěno: Krizový štáb nebyl zřízen.
1.2

Je složení krizového štábu odpovídající?
-

§ 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 14 odst. 2 nařízení vlády č.
462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Na tuto otázku se odpovídá pouze v případě odpovědi „ano“ v otázce 1.1.

Kontrolou zjištěno:
1.3

Bylo provedeno cvičení nebo školení krizového štábu?
-

čl. 11 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ve vazbě na čl. 12 odst. 3 Směrnice MV č. j. MV-1175722/PO-OKR-2011
zkontrolovat plány cvičení nebo dokumentaci o provedených školeních

Na tuto otázku se odpovídá pouze v případě odpovědi „ano“ v otázce 1.1.

Kontrolou zjištěno:
1.4

Je vybavení místnosti pro krizový štáb odpovídající a jsou k dispozici potřebné pomůcky?
-

čl. 6 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ve vazbě na čl. 12 odst. 3 Směrnice MV č. j. MV-1175722/PO-OKR-2011
technické, komunikační, informační a administrativní prostředky, zázemí

Na tuto otázku se odpovídá pouze v případě odpovědi „ano“ v otázce 1.1.

Kontrolou zjištěno:
1.5

Má nějaký informační systém, komunikační prostředky a pomůcky k řešení krizové situace?
-

-

§ 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
existence databáze s informacemi o obci, které lze využít při řešení krizové situace, telefonní seznam atd.

Kontrolou zjištěno: Registr obyvatel – ano, telefonní čísla na členy zastupitelstva – ano, jak v listinné,
tak elektronické podobě, povodňová komise – nebyla jmenována, spojení na krizový štáb ORP Přelouč
– ano, obec využívá aplikaci „V obraze“ pro komunikaci s občany.
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1.6

Má možnost varovat a informovat osoby nacházející se na území obce?
-

-

1.7

Kontrolou zjištěno: V obci je siréna (JSVV) a drátový rozhlas (není v JSVV). Náhradní možnostispojky.
Má zvolen prostor k evakuaci?
-

-

1.8

§ 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
způsob varování a jeho zabezpečení

§ 21 odst. 3 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
evakuační středisko, zajištění, vybavení, organizace evakuace

Kontrolou zjištěno: Přijímací a evakuační středisko – budova OÚ, vybavení (židle, stoly – ubytování pro
20 osob), možnosti vyvařování a stravování – ano. Odpovědnost za nařízení a provedení evakuace, za
péči o evakuované – starosta, místostarosta, hasiči.
Má připravena opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva?
-

§ 21 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
zajištění, vybavení

Kontrolou zjištěno: Dodávky potravin – v obci je prodejna (základní potraviny, drogerie), pitná voda –
vodovod Vak Přelouč, náhradní zdroje elektrické energie – ano, lékařská péče – ne (Přelouč),
psychosociální péče – ano, technika – obec nevlastní žádnou techniku (traktory – ústní dohoda s místními
podnikateli, nákladní automobily – ne, stavební technika – ne).
2.

Obecní úřad

2.1

Poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady
a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností?
-

§ 21a odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.

Kontrolou zjištěno: Požadované informace a podklady jsou poskytovány v případě požadavku.
2.2

Je připraven na evidenci údajů o přechodných změnách pobytů?
-

§ 21a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona
č. 430/2010 Sb.
způsob distribuce údajů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází

Kontrolou zjištěno: Heslo bylo znovu poskytnuto a je uloženo ve složce krizové řízení. Odpovědnost za
evidenci má – starosta obce. Distribuce se předpokládá elektronicky/osobně. V případě nefunkčnosti
internetu zajišťuje distribuci na obec s rozšířenou působností – starosta, místostarosta.
2.3

Podílí se na zajištění veřejného pořádku?
-

§ 21a odst. 1 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
jakým způsobem
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Kontrolou zjištěno: V obci není zřízena obecní policie. Obec nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na
zajištění činnosti obecní policie (veřejný pořádek pomáhá zajistit JPO).
2.4

Je připraven na plnění úkolů stanovených krizovým plánem obce s rozšířenou působností?
-

§ 21a odst. 1 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
způsob plnění úkolu z krizového plánu obce s rozšířenou působností

Kontrolou zjištěno: Krizovým plánem ORP není obci stanoven žádný specifický úkol.
2.5

Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a připravenými krizovými
opatřeními?
-

§ 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
způsob seznámení, organizování školení atd.

Kontrolou zjištěno: Právnické a fyzické osoby jsou seznamovány s charakterem možného ohrožení – na
základě dotazu, dále formou zveřejnění informací na webových stránkách obce.
2.6

Má ve svém rozpočtu vyčleněn objem finančních prostředků na přípravu a řešení krizových situací?
-

§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vyčlenění finančních prostředků jak na přípravu, tak na řešení, dostačující objem, případně postup okamžitého
vyčlenění v době řešení krizové situace

Kontrolou zjištěno: Finanční prostředky na přípravu na krizové situace jsou vyčleněny – 20 000 Kč,
paragraf 5213. V případě krizové situace jsou další finanční prostředky uvolněny okamžitě z rezervy
rozhodnutím starosty do výše 100 000 Kč. Další prostředky jsou případně uvolněny rozhodnutím
zastupitelstva.
2.7

Využívá geografické podklady?
-

-

§ 26a zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.
využití geografických podkladů v digitální nebo papírové podobě, má aspoň mapu správního území

Kontrolou zjištěno: Obec nevyužívá licenční digitální mapy. Obec má k dispozici digitální mapový atlas
pro účely krizového řízení (předán v roce 2016). Dále má obec k dispozici mapu správního území.
3.

Závěry z provedené kontroly
Ano

3.1

Byly poskytnuty podklady ke kontrole?
-

Ne

✔

uvést seznam podkladů, které byly poskytnuty
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Jiné

3.2

-

-

3.3

✔

Je požadováno, aby kontrolovaná osoba podala písemnou zprávu
o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou?
§ 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.
stanovit lhůtu

✔

Shrnutí kontroly
Výběr z možností:
- obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně;
- obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami;
- obec neplní úkoly uvedené v krizovém zákoně.

Závěr: Kontrolou byla zjištěna vzorná připravenost obce na mimořádné události a krizové stavy.
Kontrolu provedl/i:
por. Bc. Tomáš Jirout – vedoucí kontrolní skupiny (HZS Pardubického kraje)
Za obec s rozšířenou působností Přelouč součinnost poskytnul:
Ing. Vladislav Kvoch– člen kontrolní skupiny (ORP Přelouč)
Kontrolovanou osobu zastupoval/i: Mgr. Petr Hammerlindl – starosta obce
Ke kontrole byl/i přizván/i:

Poučení:
Kontrolovaná osoba je oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole. Proti
kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu
orgánu podle § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení protokolu o kontrole.

por. Bc. Tomáš Jirout
vedoucí kontrolní skupiny
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: por. Bc. Tomáš Jirout
Telefonní číslo: 950 570 358
E-mail: tomas.jirout@pak.izscr.cz
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