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ZÁPIS Č. 2  Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

24.03.2011

Přítomni: Jakub Choura, Tomáš Janák, Ing. Vilma Michelčíková, Roman Přívozník, Bc. Svatopluk 
Svatoň, Mgr. František Šturma, Lenka Tomečková

Hosté: Radek Fedaček, Michaela Plocková DiS., Ing. Miloš Sekyra

Omluveni: David Bohuslav, Martin Rych

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Představení činnosti o.s. Semiramis v Čelákovicích
4) Diskuze k bodu č.3, dotazy na zástupce o.s. Semiramis Michaelu Plockovou DiS.
5) Představení činnosti Městské policie Čelákovice velitelem p. Radkem Fedačkem
6) Kontrola usnesení z minulého zasedání BZK
7) Informace o návštěvě ZŠ v Čelákovicích
8) Přednesení návrhů a námětů k detailu činnosti BZK jednotlivými členy komise a 
    následné určení priorit - usnesení BZK
9) Diskuze

Jednání se uskutečnilo od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích

1) Zahájení
 předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání

2) Schválení předloženého programu jednání

 předseda vybídl členy k doplnění programu
 žádný bod nebyl přidán ani stávající upraven

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 24.03.2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3-4) Prezentace a systém činnosti o.s. Semiramis v Čelákovicích- Michaela Plocková DiS

 základní informace o o.s., primární prevence na ŽS, terénní program, 
  propagační materiály

5) Prezentace činnosti Městské policie Čelákovice p. Radkem Fedačkem

 informace o současném stavu MP a plánované změny od 1. dubna 2011
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6) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání BZK 

Návrh usnesení: Komise konstatuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení ze zasedání 
BZK dne 17.2.2011

        Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

7) Informace o návštěvě ZŠ v Čelákovicích
 Tomáš Janák a Bc. Svatopluk Svatoň se seznámili s činností ZŠ Kostelní 
a Komenského v oblastech protidrogové  prevence  a spolupráce s o.s. Semiramis. 
Poznatky z těchto jednání přednesli před přítomnými členy komise. 

(Člen BZK, pan Přívozník, nabídl možnost využití uniformovaných složek PČR 
při přednáškách na ZŠ ).

8) Přednesení návrhů a námětů k detailu činnosti BZK jednotlivými členy komise a následné         
    určení priorit - usnesení BZK

 občané mají mít možnost vyjádřit se:  "s čím (ne)jsou ve městě spokojeni " 
  
- prostřednictvím bezplatné telefonní linky na MP

                             - prostřednictvím anonymních schránek 
                             - prostřednictvím příslušné sekce na webových stránkách města Čelákovic
                            
                            Zřízení těchto nástrojů tímto navrhujeme RMČ.

 iniciujeme, aby ve Zpravodaji města Čelákovic byli občanům detailněji 
představeni jednotliví příslušníci Městské policie, včetně otištění jejich fotografie 

  a jména s vyznačením části města, za kterou jsou osobně zodpovědní,  
                               vč. možnosti spojení s nimi ( "strážníci blíže k občanům" ).

 po přednesené prezentaci a vysvětlení systému činnosti o.s. Semiramis jejich 
zástupkyní M.Plockovou Dis a informacích o jejich práci na katastru města 
Čelákovic konstatujeme, že přínos o.s. Semiramis v oblasti drogové problematiky 
nesplňuje naše očekávání. Jedná se zejména o oblast "positivní represe" 

  a spolupráce při zviditelnění této problematiky. Neméně pak o informovanost  
  občanů města, nejen přímo dotčených touto problematikou.

 navrhujeme RMČ, aby iniciovala provádění nepravidelných bezpečnostních akcí 
vyhlášených velitelem pro vnější službu Policie České republiky, které by měly 

   za cíl eliminovat trestnou činnost převážně v centru města, při kterých by bylo  
   využito součinnosti OPD (odbor péče o dítě ), Celní správy, SKPV ( služba  
   kriminální policie a vyšetřování ), MOP ( místní oddělení PČR ) a MP Čelákovice.

                               Dále navrhujeme RMČ, aby MP cíleně mapovala a ztotožňovala výskyt skupin         
                                mládeže v katastru města Čelákovic pro případné využití při bezpečnostních    
                                opatřeních.

 navrhujeme RMČ, aby minimálně jeden člen hlídky Městské policie měl při 
výkonu služby na stejnokroji umístěnu kameru pro dokumentaci zákroku.

 navrhujeme RMČ zpracovat studii na zkvalitnění,zefektivnění, popř. rozšíření 
kamerového systému a odborné proškolování pracovníků obsluhy.
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 navrhujeme RMČ zvážit využití výkonu veřejně prospěšných prací na katastru
   města prostřednictvím PMS (Probační a Mediační Služba ČR).

 navrhujeme RMČ iniciovat důsledné kontroly Technických služeb při údržbě 
komunikací ve městě, vč. chodníků, poškozených po zimě a s tím spojené 
následné odstranění vzniklých závad, viz. podrobný plán oprav vč. časového 
horizontu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje přednesené návrhy a náměty pro jednání RMČ
                             Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

9) Diskuze

          písemné zprávy členů BZK pana M. Rycha a D. Bohuslava budou zařazeny
          jako samostatný bod při příštím zasedání BZK.  

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 20:45 hodin.

Termín příštího zasedání BZK bude včas upřesněn.




