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ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ KOMISE  BEZPEČNOSTNÍ 

20. 12. 2011

Přítomni: David Bohuslav, Tomáš Janák, Bc. Svatopluk Svatoň, Mgr. František Šturma,
                    Lenka Tomečková
                    

Hosté: Ing. Miloš Sekyra, Radek Fedaček
                    
                    

Omluveni:  Ing. Vilma Michelčíková, Roman Přívozník

Program jednání:
1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
3) Kontrola usnesení
4) Diskuze s velitelem MP Radkem Fedačkem, projednání otázek týkajících se bezpečnosti
   a veřejného pořádku
5) Návrhy jednotlivých členů BZK na zaměření činnosti pro rok 2012

         6) Diskuze

Jednání se uskutečnilo od 19:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

1) Zahájení

Předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání. Poté poděkoval za dosavadní práci 
v uplynulém období všem členům komise. Zmínil fakt, že i když BZK je komisí nově vzniklou, 
zapojila se do práce s plným nasazením, o čemž svědčí i řada podnětů, doporučení, 
a stanovisek, tak jak ukládá Zákon o obcích ve své výkladové části o činnosti komisí RM. 
Dále poznamenal, že k újmě práce komise vedla chybějící zpětná vazba, která je velmi důležitá  
v hierarchii - členové komise versus občané. Tudíž je i mimo jiné třeba na tento aspekt klást důraz 
v příštím roce, což povede k většímu nasazení a iniciativě členů komise.
I přes výše uvedená fakta bylo mnoho ze stanovených cílů, úkolů či připomínek a námětů členů 
do jisté míry naplněno, či jsou naplňovány průběžně. 
( viz. bod 3 Kontrola usnesení, výpis z usnesení BZK ze zápisů 1-8/2011 )

2) Schválení předloženého programu jednání

 předseda vybídl členy k doplnění programu
 prohození náplní bodů  3 jednání z bodem 4 jednání

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20.12.2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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3) Diskuze s velitelem MP Radkem Fedačkem, projednání otázek týkajících se bezpečnosti
   a veřejného pořádku (přítomen místostarosta Ing. Miloš Sekyra)

- fungování MP po navýšení stavu strážníků

- veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi

- radar

- přestupková řízení v dopravě

- statistiky

- kamerový systém a PCO, plánované rozšíření

- plánované změny pro rok 2012 v důsledku schváleného navýšení kapitoly MP rozpočtu města 

- výhled činnosti MP, plánovaný cílový stav

- web design, informace občanům, besedy, konzultace, propagační a instruktážní materiály

- domluvena účast velitele MP na jednáních BZK jako pozvaného hosta 

- Ing. Sekyra přislíbil vytipování vhodného kandidáta na pozici tajemníka BZK z řad zaměstnanců   
  MěÚ, dle obecné praxe působnosti ostatních komisí RMČ

4) Kontrola usnesení

Výpis z usnesení BZK ze zápisů 1-8/2011

4.1.Naplněné a průběžně naplňované cíle

1/17.2. 2011:

- iniciování účelné novelizace současných vyhlášek MČ 

- podpora vybudování anonymních schránek

- informování RMČ o krocích podniknutých v rámci činnosti BZK

- iniciace k vytváření strategie MČ v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

- podpora spolupráce a výměna informací mezi agendou bezpečnosti dotčenými odbory, 
  komisemi RM a výbory ZM

- informování veřejnosti o činnosti BZK (dle možností, podléhá RRZMČ)

- vyhodnocování podnětů občanů týkajících se práce MP

2/24.3. 2011:

- návštěva ředitelů ZŠ v Čelákovicích

- seznámení se s činností o.s. Semiramis v Čelákovicích (vyjádření BZK)
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- iniciování vypracování studie na rozšíření kamerového systému a odborné proškolování obsluhy

- iniciování představení jednotlivých strážníků ve Zpravodaji a na webu města

- iniciování nepravidelných bezpečnostních akcí MP/PČR

- iniciování cíleného mapování a ztotožňování výskytu skupin mládeže na katastru města,
  prostřednictvím MP, k případnému využití při bezpečnostních opatřeních

3/19.4. 2011:

- iniciace k jednání města s firmou Ahold Czech Republic a.s. ve věci řešení bezpečnostní situace před   
  prodejnou Albert

- iniciace zmapování problematických skupinek občanů v určených lokalitách
(na základě podnětu od občanů)

- iniciace stanovení a vytyčení kontrolních bodů MP 

- vyjádření BZK k problematice tabulí pro orientační měření rychlosti

- vyjádření BZK k reklamním tabulím " Méně je někdy více "

4/24.5. 2011:

- jednání o spolupráci PČR a MP, stanovení rizikových lokalit na katastru města

- jednání se zástupci PČR z útvaru KPV na úseku drog na téma drogové problematiky 
  na katastru města

5/23.6. 2011:

-  iniciování prověření stavu a následných úprav zeleně a objektů znemožňujících výhled do vozovky 
   v souladu s BESIP

- vyjádření BZK k petici občanů (dopravní značení v ulici Kostelní)

- vyjádření BZK k návrhu řešení pro odlehčení dopravy v lokalitě " pod nádražím "

6/22.9. 2011:

- vyjádření BZK k dopisu Ing. J. P. (dopravní značení na katastru města)

- iniciace řešení bezpečnostní situace v okolí drážních domků a viaduktu 
  (vč. zadržení osoby v celostátním pátrání)

7/30.9. 2011:

- situační výjezd členů BZK (bezpečnost ve městě)
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8/9.11. 2011:

- spuštění pilotního programu "anonymní schránky pro podněty občanů " 
  (prezentace na webu a Zpravodaji)

- iniciace kontrolní a hlídkové činnosti MP v lokalitě tribuny Městského stadionu (Bunbej bar) 
a blízkém okolí (konzumace alkoholu mladistvých, drogová prevence, vandalismus apod.)

- vyjádření BZK k podnětu z jednání Kontrolního výboru ZM č. 6/ 20.10. 2011 
  (dělení okrsků příslušným strážníkům MP)

4.2.Cíle možné okamžitě zrealizovat 

2/24.3. 2011:

-  využití výkonu veřejně prospěšných prací prostřednictvím PMS (Technické služby (TS), DPS apod.)

-  iniciování kontroly TS při údržbě komunikací ve městě- plán oprav /termíny/plnění

3/19.4. 2011:

- systém zamykání veřejných prostor v nočních hodinách (hřbitov, hřiště, školy, školky apod.) TS

- iniciovat součinnost MP a TS ve věci čistoty a pořádku ve městě 
  (předložit návrh víkendové pohotovosti TS)

4/24.5. 2011, 5/23.6. 2011:

- řešení bytového domu Záluží, kontrola užívání městských bytů obecně

5/23.6. 2011:

- dotazníkové šetření ve Zpravodaji Čelákovic " názor občanů na případný záměr vybudování   
  skateparku na katastru města "

8/9.11. 2011:

- zlepšení prezentace MP (instruktážní materiály apod.)

- vytipování, jmenování tajemníka BZK z řad zaměstnanců úřadu, který se dotčenou problematikou   
  profesně zabývá

        Návrh usnesení: Komise konstatuje průběžné plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
ze zasedání BZK 1-8/2011

        Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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5) Návrhy jednotlivých členů BZK na zaměření činnosti pro rok 2012

Jednotliví členové BZK předloží na příštím jednání oblast, kterou se budou detailněji zabývat
a mohou být zde přínosní v rámci své profese
(člen/garant oblasti-tématu)

6) Diskuze 

Jednání Bezpečnostní Komise bylo ukončeno ve 21:15 hodin.

Termín příštího zasedání BZK  je stanoven na 31. 1. 2012 od 19:00

Zapsala: Lenka Tomečková

Ověřil: Tomáš Janák                     




