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ZÁPIS Č. 15  Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

dne 11.9.2012

Přítomni: Vladimír Bašus, Tomáš Janák, Roman Přívozník, Svatopluk Svatoň,           
                    František Šturma          

Tajemnice: Iveta Kolářová         

Hosté: -----------------------
                    
Omluveni: David Bohuslav, Vilma Michelčíková

Program jednání:
          1) Zahájení

2) Schválení předloženého programu jednání 
3) Kontrola usnesení z BZK 14/2012   

          4) Informace o protidrogové politice MěÚ Čelákovice – návrh BZK – reakce MP 
            Čelákovice a o.s.Semiramisu

5) Informace o prováděné spolupráci BZK a Semiramis o.s ve věci výzkumu patologií ve městě 
    Čelákovice – v rámci naplňování programu protidrogové politiky. Příloha č.1

          6) Zjištěné poznatky členů BZK v období prázdnin 
          7) Diskuse
          8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

9) Návrh usnesení BZK – komise předkládá, navrhuje, iniciuje RM Čelákovice

Jednání se uskutečnilo od 19.00 hodin v budově MěÚ Čelákovice 

1) Zahájení
        - předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání 

            - představil nového člena komise V. Bašuse a oznámil ukončení činnosti L. Tomečkové

2) Schválení předloženého programu jednání 
                         - předseda vybídl členy k doplnění programu

          Návrh usnesení : Komise schvaluje program jednání na den 11.9.2012 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

         3) Kontrola usnesení 
              Návrh usnesení: Komise konstatuje splnění úkolů vyplývajících z usnesení ze zasedání 
             BZK 14/2012

          Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
     
          Plán protidrogové politiky města Čelákovice, spolupráce s o.s.Semiramis

          4) Informace o protidrogové politice MěÚ Čelákovice – návrh BZK – reakce MP a o.s.Semiramis
              Předseda BZK předložil a přečetl zprávu velitele MP p. Fedáčka a vyjádření Centra terénních     
              programů Semiramis o.s.
            Zpráva velitele MP nebyla plně pochopena, a proto komise BZK rozhodla o tom, aby byl velitel   
             MP pozván na příští zasedání komise. K vyjádření Semiramis o.s. nebylo připomínek.
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            5) Informace o prováděné spolupráci BZK a Semiramis o.s. – výzkum
            Komise jednohlasně souhlasila se zahájením připraveného programu BZK k základnímu 
            výzkumu a spolupráci s Semiramis o.s k datu 1.9.2012 – členem vyhodnocovací komise 
            byl určen Bc. Svatoň.                                                                                                                                              

            6) Zjištěné poznatky členů BZK za období prázdnin
           Komise konstatovala, že občané (vesměs staršího věku) se neorientují v rajonech policistů MP                    
            a stále tápou při zjištění tel. spojení na MP. Ideálním řešením by bylo umístění tel. čísla MP na                     
            první stránku Zpravodaje našeho města, kde ho senioři ihned uvidí.  
                
            Komise rozhodla vzhledem k rozdílnosti a počtu zjištění poznatků v bezpečnostní situaci:
            předat tyto poznatky rovnou veliteli MP a radnímu pro bezpečnost města Čelákovice na svém 
            příštím zasedání komise.

             7) Diskuse
             Tajemnice BZK pí Kolářová upozornila na nadcházející jednání o půlročním vyhodnocení    
             Semiramis o.s.
             - p. Bašus a p. Přívozník upozornili na zastíněná místa ve výhledu na komunikacích 
             - stánek za Kovohutěmi – neslouží jen kolařům – možnost podávání alkoholu mladistvým
              - kontrola „Večerek“, kde kupují alkohol i děti
              - jedna anonymní schránka není dostatečným měřítkem cíle programu

             8) Úkoly komise na příští zasedání – komise se usnesla 
                
             Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

           Přítomnost velitele MP zajistí p. Svatoň.

            Přesné umístění a dokumentaci k prázdninovým zjištěním zajistí p. Svatoň, p. Bašus 
            p.Přívoznik v lokalitě Záluží.

            Jednání k bezpečnosti a drogové otázce Semiramis o.s. datum a účast zajistí tajemnice pí 
           Kolářová     
            Členem vyhodnocovací komise – výzkumu BZK/Semiramis o.s. a pověřen spoluprací za BZK
           byl určen p. Svatoň

            9) Návrh usnesení : Komise navrhuje RM 

                 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

          Projednat s redakční radou Zpravodaje Čelákovice
           Opakovat periodicky v Čelákovickém Zpravodaji rajonizaci s odpovědností jednotlivých               
            příslušníků MP včetně identifikace a umisťovat vždy na první stránku Zpravodaje viditelně           
            telefonní číslo MP.   

  BZK doporučuje RM

           Pozvat k jednáním s bezpečnostní a protidrogovou problematikou zástupce z BZK.

Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno v 20.30 hodin

Termín příštího zasedání BZK je stanoven na 16. 10. 2012 v 19.00 hodin.

            Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň
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