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ZÁPIS Č. 8  Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

9.11.2011

Přítomni: David Bohuslav, Tomáš Janák, Bc. Svatopluk Svatoň,  Lenka Tomečková, 
                    Roman Přívozník 

Hosté: Ing. Jaroslav Ryneš
                    
                    

Omluveni:  Jakub Choura, Ing. Vilma Michelčíková, Martin Rych, Mgr. František Šturma

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Kontrola usnesení
4) Výstup z jednání RMČ ( schránky pro podněty občanů )
5) Projednání výstupů z výjezdního jednání komise dne 30.9. 2011
6) Projednání podnětů jednotlivých členů BZK ( vč. případných návrhů opatření ), 
   způsob a průběh řešení ( materiál okolí drážních domků a viaduktu ad. )

         7) Diskuse

Jednání se uskutečnilo od 19:00 hodin v uzavřeném salonku IMP, Rybářská 154

1) Zahájení
 předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání

2) Schválení předloženého programu jednání

 předseda vybídl členy k doplnění programu
 náplň bodu 6 se vzhledem k oznámenému ukončení členství v BZK 
  Martina Rycha a Jakuba Choury doplňuje o vyjádření BZK k tomuto oznámení
(viz. příloha )
 doplnění bodu 8: vyjádření BZK na základě podnětu z jednání Kontrolního výboru 

ZM č. 6 ze dne 20. 10. 2011 ve věci dělení okrsků příslušným strážníkům MP
 doplnění bodu 9: návrh na jmenování tajemníka BZK z řad zaměstnanců 

městského úřadu dle obecné praxe působnosti ostatních komisí RMČ

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 9.11.2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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3) Kontrola usnesení

         Návrh usnesení: Komise konstatuje průběžné plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
ze zasedání BZK dne 22. 9. a 30.9. 2011

        Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

4) Výstup z jednání RMČ: schránky pro podněty občanů, viz. výpis z USNESENÍ č. 19/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 6. října 2011:
" 9.4. Schvaluje zřízení schránky na podněty občanů, která bude umístěna na dveřích Městského
úřadu a vybírána každý den."

Návrh usnesení: Komise navrhuje zveřejnit informaci o fungování tohoto informačního 
nástroje ( manuál pro občany s vysvětlením cílů )  ve spolupráci s tiskovou mluvčí MěÚ 
ve Zpravodaji a na webu města.

5) Projednání výstupů z výjezdního jednání komise dne 30. 9. 2011

Přítomní členové komise na výjezdním zasedání seznámili ostatní členy BZK s detailem
a výstupy tohoto jednání (viz. zápis č. 7 z jednání BZK )

6) Projednání podnětů jednotlivých členů BZK (vč. případných návrhů opatření), způsob 
   a průběh řešení ( materiál okolí drážních domků a viaduktu ad. ) se vzhledem k oznámení ukončení 
členství v BZK ke dni 8. 11. 2011 členů Martina Rycha a Jakuba Choury níže doplňuje o vyjádření 
BZK k tomuto oznámení.

Vyjádření BZK k ukončení členství Martina Rycha a Jakuba Choury:

Členové komise se neztotožňují s  tvrzením Martina Rycha a Jakuba Choury, ve kterém uvádějí jako 
důsledek svého ukončení působení v BZK  " rozdílné názory na fungování a činnost BZK RMČ ".
Paradoxně však panovala při všech jednáních i usneseních BZK jasná názorová shoda všech 
přítomných členů. Výše jmenovaní doposud nepředložili žádné návrhy na případné změny koncepce,
popř. fungování komise (viz. zápisy 1-7/2011 BZK ).
Co se týče prezentovaného materiálu na jednání č. 6 BZK, 22.9. 2011  " Okolí drážních domků 
a viaduktu ", tento byl dle usnesení BZK projednán přímo s místostarostou Ing. Milošem Sekyrou
za účasti předsedy BZK Tomáše Janáka. Bezpečnostní situace v těchto lokalitách je dle našich 
poznatků, již delší dobu řešena a monitorována ve spolupráci MP, PČR a majitelů dotčených 
nemovitostí. Na základě tohoto jednání s místostarostou Sekyrou byla, s vyloučením přímé 
spolupráce BZK jako celku, ustanovena jakási pracovní skupina (za účasti jmenovaných M. Rycha 
a J. Choury ), s jejíž náplní a fungováním nebyla však BZK doposud oficiálně seznámena.
V závěru tohoto vyjádření upozorňujeme zejména na fakt, že činnost komisí RM je jasně 
vymezena § 122, Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v tomto případě i zároveň schválenou koncepcí 
činnosti BZK radou města Čelákovice.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: Komise bere na vědomí ukončení členství pana Martina Rycha a Jakuba Choury
ke dni 8.1. 2011

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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7) Diskuse ( host místostarosta Ing. Jaroslav Ryneš )

Téma: Provoz Bunbej baru v areálu Městského stadionu, tribuna ( t.č. v majetku ČSTV )

Návrh usnesení: Komise doporučuje posílit  kontroly MP a PČR v této lokalitě a jejím blízkém 
okolí z hlediska konzumace alkoholu mladistvých, v otázkách drogové prevence, vandalismu,
fyzických útoků a dalších sociálně patologických jevů

             Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

8) Vyjádření BZK na základě podnětu z jednání Kontrolního výboru ZM č. 6 ze dne 20. 10. 2011 
    ve věci dělení okrsků příslušným strážníkům MP

Návrh usnesení:

K problematice rozdělení okrsků příslušným strážníkům MP uvádí BZK následující doporučení:

a) definitivně dořešit vytvoření samostatných webových stránek MP, popř. samostatnou sekci
  na www. stránkách města
- umístit zde prezentaci jednotlivých strážníků (fotografie, působnost, e-mail kontakt, konzultace
s občany, diskusní fórum/blog apod.)

b) iniciovat osobní setkání jednotlivých strážníků v daných lokalitách s diskusí nad lokálními tématy

c) využít vývěsních tabulí v majetku města k prezentaci strážníků v jednotlivých okrscích

d) pravidelně prezentovat činnost a problematiku jednotlivých okrsků/ příslušných strážníků 
   ve Zpravodaji, znovu zde publikovat aktualizovanou prezentaci jednotlivých strážníků MP

            Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

9) Návrh na jmenování tajemníka BZK z řad zaměstnanců městského úřadu dle obecné praxe 
   působnosti ostatních komisí RMČ

- komise RMČ mají kromě BZK jmenovaného tajemníka z řad zaměstnanců úřadu,
  který se dotčenou problematikou profesně zabývá

- nadále by nedocházelo při jednání BZK k problémům při vpuštění do předem zamluvené jednací 
místnosti v budově radnice ( viz. dnešní jednání, které muselo být v tomto důsledku operativně 
přesunuto do náhradních prostor)

Návrh usnesení: Komise doporučuje jmenovat tajemníkem BZK velitele MP, z důvodu 
operativnější komunikace při řešení otázek týkajících se její činnosti. Dosavadní tajemnice 
komise Lenka Tomečková bude takto nadále plnohodnotným členem BZK.

            Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 22:30 hodin.
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Termín příštího zasedání BZK  je stanoven na 20. 12. 2011 od 19:00

Zapsala: Lenka Tomečková

Ověřil: Tomáš Janák                     

Bc. Svatopluk Svatoň




