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ZÁPIS Č. 16 Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ 

30. 10. 2012

Přítomni: Vladimír Bašus, David Bohuslav, Tomáš Janák, Iveta Kolářová, Roman Přívozník,
                Svatopluk Svatoň, František Šturma      

                    
Hosté: velitel MP p. Fedaček 
                    
                    
Omluveni: Vilma Michelčíková

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání 

          3) Naplnění usnesení RM č.18/2012/9.1.ze dne 20. 9. 2012 o zapracování připomínek MP a
              Semiramis o.s do plánu PDP města Čelákovice    
         4) Připomínky a vystoupení velitele MP, připomínky členů BZK a předání poznatků

5) Kontrola usnesení z BZK 15/2012   
6) Informace o přednesení činnosti Semiramis o.s za půl roku konané 21. 9. 2012 ve 12.00 hod. 
    na MěÚ Čelákovice

        7) Diskuse / zimní období /
          8) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání 
              
                 

Jednání se uskutečnilo od 19.00 hodin v budově MěÚ Čelákovice 

1) Zahájení

          - předseda komise přivítal účastníky a nastínil průběh jednání 

2) Schválení předloženého programu jednání 

         
                           - předseda vybídl členy k doplnění programu

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 30. 10. 2012 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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           3) Naplnění usnesení RM č.18/2012/9.1.ze dne 20. 9. 2012  o zapracování připomínek MP a
               Semiramis o.s do plánu PDP města Čelákovice    
             
              Připomínky: Semiramis o.s. - k nárůstu osob užívajících drogy na území našeho města
                                                          dochází, ale nejedná se o dvojnásobný nárůst. Tento nárůst
                                                       se však vztahuje ke klientům využívajícím služeb CTP SK
                                                          a nelze z něj zjednodušeně odvodit nárůst uživatelů jako celku.
              Jinak plán protidrogové politiky města Čelákovice vnímán positivně.

              Připomínky: z pohledu velitele MP Čelákovice – veškeré připomínky se díky přítomnosti 
                                                               velitele MP pana Fedačka vyjasnily, kdy vesměs šlo o úhel
                                                               pohledu, přičemž cíl byl shodný. Samozřejmě, že MP nemůže 
                                                               jednat v rozporu s PČR, ale bylo dohodnuto, že velitel MP bude 
                                                               soustředit počet předaných poznatků PČR a též jej bude 
                                                               zveřejňovat. Po té může být učiněn dotaz naOŘ PČR venkov,

                                       jak bylo s poznatky naloženo. V uvedených akcích, alkohol, 
                                                               tabakizmus, drogy a mladiství bude nadále pokračováno a 
                                                               výsledky budou zveřejňovány.

              Připomínky zapracuje do Plánu protidrogové politiky města Čelákovic předseda BZK do konce 
              listopadu 2012.

          4) Připomínky a vystoupení velitele MP , připomínky členů BZK a předání poznatků
                                                                
             Velitel MP Čelákovice podal informace o současném stavu bezpečnosti a prováděných 
              opatřeních, dále zodpověděl dotazy členů BZK  a přijal dokumentaci k zjištěným poznatkům 
              od členů BZK. Dále přijal nabídku člena BZK p. Přívozníka o provedení společné akce s
              celní správou u místních prodejců. Jako další bod spolupráce bylo domluveno, že bude 
              soustředit poznatky předané PČR a seznámí s nimi BZK.

          5) Kontrola usnesení z BZK 15/2012   
              
              Po provedené kontrole zápisu č.15/2012 bylo konstatováno, že úkoly BZK byly splněny. Návrhy   
              a doporučení pro RM necháváme na jejím zvážení.

           Návrh usnesení: Komise konstatuje splnění úkolů vyplývajících z usnesení ze zasedání 
           BZK 15/2012

          Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
            
           

6) Informace o přednesení činnosti Semiramis o.s za půl roku konané 21.9.2012 ve 12.00 h. na    
              MěÚ Čelákovice

              Schůzky o činnosti Semiramis o.s se zúčastnil za BZK p. Svatoň, který podal komisi informace.
              Došlo ke změně vedoucího Centra terénních programů z M. K. Dis. na Mgr. L. V.
              Způsob práce a služeb zůstává stejný /sněhová koule/.  

               
         7) Diskuse /zimní období/

              p. Svatoň – předávání poznatků – celá komise BZK souhlasí, vzhledem k dobré spolupráci
                                 a vstřícnosti radního pro bezpečnost a velitele MP s tím, aby poznatky byly 
                                 předávány přímo těmto odpovědným osobám, čímž nedojde k prodlení a 
                                 rozhodnutí o řešení či neřešení bude okamžité.
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               p. Přívozník - je ochoten zajistit akce MP + celní správa u prodejců. Přímo se domluví s 
                                      vedoucím MP

                p. Janák - zjistit možnost navštívit Technické služby Čelákovice, příprava na zimu, ukázka 
                                 techniky pro členy BZK

                Spontánně vyplynulo z diskuse: provozuschopnost hydrantů na území Čelákovic /zda revize/
                                                                   

- revize dopravního značení na území města. Stále není vyhovující.

      
           8) Úkoly komise na příští zasedání – komise se usnesla 
                
            1) Zapracování připomínek do Plánu protidrogové politiky města Čelákovice z usnesení RM   
           
                   - zajistí předseda komise p. Svatoň  - termín do 30. listopadu 2012

               2) Spolupráci na akcích Celní správy a MP Čelákovice   
           
                    - zajistí p. Přívozník přímo s velitelem MP Čelákovice – termín průběžně

              3) Předávání poznatků z BZK přímo odpovědným osobám – všichni členové BZK – termín 
                     průběžně 
        
              4) Zprostředkování schůzky v Technických službách Čelákovice – zajistí p. Janák  

  BZK bere na vědomí:
            informaci p. Svatoně o půlroční práci Semiramis o.s

  BZK doporučuje RM Čelákovice:
           1) pověřit odpovědné pracovníky ke kontrolám funkčnosti vodních hydrantů v katastru města 
               Čelákovice

             2) nechat provést revize dopravního značení na celém území města Čelákovic

             Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

  Jednání Bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 21.00 hodin

  Termín příštího zasedání BZK je stanoven na 4. 12. 2012 v 19.00 hodin 
   v zasedací místnosti Technických služeb, Čelakovského 1429, Čelákovice

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň
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