Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 15. 7. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
1) „Váš úřad kontroloval hospodaření obce Police. Opět zjistil, že starosta obce a
především správce rozpočtu – účetní obce, provedli účetní operaci, která nebyla
schválena Zastupitelstvem obce Police. Již dříve k takovým pochybením došlo
s nedozírnými dopady na obec.
Např. starosta obce a účetní obce vypláceli neschválené prémie přítelkyni
starosty a účtovali neschválené nájemné za pronájem nebytových prostor.
Starosta obce byl nečinný, když se zjistilo, že spol. Úsovsko kradla el. energii
z vedení k záložnímu zdroji Vodovodu Pomoraví.
Loňské pochybení není zásadní chybou v hospodaření obce, když starosta a
účetní obce porušili zásadním způsobem rozpočtovou kázeň? Vždyť je sporné,
za co platili? Stejně tak při platbě 40.000,- Kč firmě Úsovsko?
2) S ohledem na zvyšující se nebezpečí mimořádných událostí jsem se zajímal o
havarijní plán obce. Proto jsem chtěl srovnat havarijní plán obce Police z let
2008 – 2010 s tím dnešním. Ve vedení obce jsou dnes novousedlí, kteří
podceňují nebezpečí povodní v obci. Můžete mě, prosím zaslat jeho kopii.
Děkuji.
V roce 1991 postihly obec Polici dvě povodně. Způsobily rozsáhlé škody, které
v některých případech nejsou dodnes odstraněny. V letech 2002 – 2010 mě
bylo přislíbeno Vašim úřadem, že dostane obec Police částečnou náhradu
z prostředků kraje. Dodnes jsme nedostali ani korunu. Není to podivné a
nespravedlivé?
3) Již několik týdnů je uzavřena silnice z Medlova do Uničova. Přitom zde nikdo
v odpoledních hodinách a v sobotu a neděli nepracuje!!! Proč? Kdy bude tato
silnice otevřena? Za komunistů uměli řešit situace, aby se u důležitých akcí
pracovalo dvanáct hodin denně v nepřetržitém cyklu. Včetně dopadu na
rozpočet akce. Vy to neumíte? Mám takový dojem, že jedny pindálky vystřídali
jiní pindálci.“

Poskytnuté informace:
Požadované informace ke dni podání žádosti byly žadateli poskytnuty. Žadateli bylo
sděleno následující:

Ad1) Pochybení obce Police zjištěné v rámci přezkoumání hospodaření obce Police
za rok 2020 týkající se úhrady výdajů, které nebyly kryty rozpočtem, je
nedostatkem zařazeným dle kategorií stanovených v § 10 zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, jako nedostatek spočívající v překročení působnosti
územního celku stanovené zvláštními právními předpisy – viz § 10 odst. 3 písm.
c) bod 4. Porušení rozpočtové kázně nebylo při přezkoumání hospodaření
obce Police za rok 2020 zjištěno. Vyjádření přezkoumávajícího orgánu o
chybách a nedostatcích zjištěných v rámci přezkoumání hospodaření obce je
povinnou náležitostí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a vychází
z terminologie uvedené v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.
V rámci přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2020 bylo zjištěno, že
úhrada výdajů, které nebyly kryty rozpočtem, se týká úhrad faktury č.
2020000371 (úhrada 8. 12. 2020) a faktury č. 2020000446 (úhrada 15. 12. 2020).
Jedná se o výdaje související se „Zasíťováním obecních parcel Police“.
V rámci přezkoumání hospodaření obce Police za rok 2020 nebyl do vzorku
přezkoumávaných operací zařazen výdaj 40 000 Kč firmě Úsovsko.
Ad2) Co se týče havarijního plánu obce, tak je potřeba nejprve říct, že havarijní plán
obce k řešení mimořádných událostí nebo krizových situací nemá obec za
povinnost zpracovat, nevychází to z žádné legislativy. V rámci Olomouckého
kraje zpracoval Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS
OLK“) ve spolupráci s oddělením krizového řízení Krajského úřadu Olomouckého
kraje plán připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Tento plán byl všem obcím v kraji předán v roce 2017 k využití, tedy i obci Police.
K zajištění aktuálnosti tohoto plánu pravidelně s obcí Police spolupracuje HZS
OLK.
Ve vztahu k povodním je potřeba sdělit, že problematika povodní je řešena v
povodňovém plánu obce. Obec Police má zpracovaný digitální povodňový plán
obce, který je dostupný na webové adrese https://www.edpp.cz/povodnovyplan/police/. Tento plán je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách.
K údajnému příslibu poskytnutí dotace uvádíme, že krajskému úřadu není známo
nic o příslibu dotace pro obec Polici na odstranění povodňových škod. Přes
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje
nebyla žádost o předmětnou dotaci ani podána.
Ad3) Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚOK k této otázce sděluje, že silnice
číslo II/444, konkrétně její úsek Uničov – Medlov, prochází v současné době
kompletní rekonstrukcí, která je spolufinancována z prostředků EU.
V první etapě od 17. 5. 2021 do 30. 6. 2021 byla komunikace v Uničově uzavřena
částečně a úsek od křižovatky u pekárny po Medlov zůstal uzavřen úplně. Ve
druhé etapě od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 je úplná uzavírka celé silnice Uničov –
Medlov. Podle sdělení Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, probíhá obnova komunikace podle harmonogramu a má
skončit 31. 8. 2021.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, která zajišťuje
investiční činnost na spravovaném majetku, vybrala na základě výběrového
řízení zhotovitele (VŘ – M-SILNICE a.s.). Projekt řeší stavební úpravy silnice
II/444. Řešený úsek silnice začíná na východním okraji obce Medlov a pokračuje
jihovýchodním směrem k městu Uničov. Jedná se o stavební úpravu stávající
silnice a mostu ev. č. 444-014. Dojde ke zlepšení stavu vozovky, která je v
nevyhovujícím až havarijním stavu. Celková délka řešeného úseku silnice II/444
je 2,39782 km. Uvedené informace jsou dostupné na webových stránkách:
http://www.ssok.cz/ssok.php.
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