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Zápis z první schůze bezpečnostní komise  RMČ konané dne 17.2.2011,
vč. usnesení bezpečnostní komise (dále BZK ).

Čas: 18:00

Místo: MěÚ Čelákovice

Celkový počet členů BZK:  9

Přítomni(8): Tomáš Janák, Bc. Svatopluk Svatoň, Lenka Tomečková, Jakub Choura, 
David Bohuslav, Martin Rych, Roman Přívozník, Mgr. František Šturma

Omluveni(1): Ing. Vilma Michelčíková

Hosté: Ing. Jaroslav Ryneš- místostarosta II.

BZK byla zřízena RMČ dne 3.12. 2010, 01/2010, usnesením č.5.5., vč. jmenování předsedy,
členové BZK byli jmenováni RMČ dne 3.2. 2011, 03/2011, usnesením č.11.5..

Návrh programu schůze:

1. Zahájení
2. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3. Schválení Jednacího řádu komise
4. Volba tajemníka/tajemnice komise a místopředsedy komise 
5. Projednání + schválení koncepce činnosti komise, stanovení priorit 
6. Různé
6.1. Představení jednotlivých členů komise
7. Diskuze

bod 2: Schválení předloženého programu jednání:

1. Zahájení
2. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3. Schválení Jednacího řádu komise
4. Volba tajemníka/tajemnice komise a místopředsedy komise 
5. Projednání + schválení koncepce činnosti komise, stanovení priorit 
6. Různé
6.1. Představení jednotlivých členů komise
7. Diskuze

hlasování o návrhu: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat

Usnesení č.1: BZK schválila předložený návrh programu jednání
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bod 3: Schválení Jednacího řádu komise

hlasování o návrhu: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat

Usnesení č.2: BZK schválila Jednací řád komise

bod 4: Volba tajemníka/tajemnice komise a místopředsedy komise

návrhy na tajemníka:
Lenka Tomečková – přijímá

výsledky volby: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – návrh přijat

návrhy na místopředsedu komise:
Bc. Svatopluk Svatoň – přijímá

výsledky volby: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – návrh přijat

Usnesení č.3: BZK si zvolila tajemnici  pí. Lenku Tomečkovou
a místopředsedu pana Bc. Svatopluka Svatoně

bod 5: Projednání + schválení koncepce činnosti komise

Koncepce činnosti Bezpečnostní komise Města Čelákovice

Hlavní priority bezpečnostní komise ( dále „BZK“ ) obecně:
- snižování veškeré kriminality v rámci katastru města 
- zvyšování bezpečnosti občanů ( pocit bezpečí)
- vytvoření stabilního systému prevence kriminality a sociálně patologických  
    jevů na místní úrovni

Dále jen v bodech:

1. Informování Rady města Čelákovice bez zbytečného odkladu o všech krocích 
    podniknutých v rámci své činnosti.

2. Iniciace a příprava případných podkladů ve spolupráci s Městskou policií                   
.   Čelákovice ( dále „MP“ ) pro vytváření strategie města Čelákovice ( dále 
   „MČ“  v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

3. Podpora spolupráce a komunikace mezi bezpečnostními a záchrannými
    složkami ( MP, PČR, SDH ).

4. Podpora spolupráce a výměna informací mezi agendou bezpečnosti   
    dotčenými odbory, komisemi a výbory MČ.

5. Iniciační spoluvytváření koncepce protidrogové politiky v preventivním 
   a represivním rámci.
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6. Podporování efektivního začleňování neziskového sektoru do práce MČ  
    v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence protidrogové.

7. Informování veřejnosti o činnosti BZK, např. v rámci využívání Zpravodaje 
    MČ a www. stránek. Podpora informovanosti o činnosti MP.     

8. Iniciování účelné novelizace současných vyhlášek MČ, s cílem      
      zlepšit bezpečnostní situaci v Čelákovicích. 

9. Mapování možných programů prevence kriminality a případné navrhování 
      RMČ finanční podporu těchto.

10. Vyhodnocování podnětů občanů týkajících se práce MP MČ.  
       Podpora vybudování anonymních schránek pro podněty a připomínky
      občanů na území MČ.

Organizační struktura Bezpečnostní komise

1. předseda komise:                 Tomáš Janák (TOP 09)
                                                   kontakt: 602 267 079,  tomas.janak@stc.top09.cz

d e  l e g o v a n í     z á s t u p c i    p l u a r i t y

2. místopředseda komise:        Bc. Svatopluk Svatoň
                                          kontakt: 739 021 935,  svatopluksvaton@seznam.cz

3. tajemnice komise:                 Lenka Tomečková ( SZ)
                                          kontakt: 776 886 837, tomeckovalenka@seznam.cz
                                                             
4. člen:                                        Jakub Choura (TOP 09)   
                                          kontakt:724 895 809,  con2@seznam.cz

5. člen:                                        David Bohuslav (SNK ED)
                                           kontakt: 608 885 334,  david.bohuslav@seznam.cz

6. člen:                                        Martin Rych
                                           kontakt: 739 029 792,  polsky@tiscali.cz

7. člen:                                        Roman Přívozník
                                           kontakt: 777 297 038,  roman.privoznik@seznam.cz

8. člen: (ZŠ Kostelní ul.)          Mgr. František Šturma
                                           kontakt:  604 544 931, f.sturma@seznam.cz

9. člen: (ZŠ Komenského ul.) Ing. Vilma Michelčíková
                                           kontakt:  733 658 351, michelcikova@zs.celakovice.cz
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hlasování o návrhu: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat

Usnesení č.4: BZK odsouhlasila předložený návrh koncepce činnosti

bod 6.1.: Představení jednotlivých členů komise 

Jednotliví členové komise se vzájemně představili a přednesli svoje návrhy a náměty
týkající se detailu činnosti BZK. Zároveň se dohodli, že do příštího jednání
tyto v bodech zpracují, aby bylo možné na tomto základě určit zásadní priority.

Schůze byla ukončena v 19:15 hodin

Zapsala: Lenka Tomečková

Ověřil: Tomáš Janák




