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                       ZÁPIS Č. 22. Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                                       21. 6. 2013
                                               

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

Hosté: 0

Omluveni: Roman Přívozník, Vilma Michelčíková, David Bohuslav, Iveta Kolářová

Program jednání:

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání – před prázdninami
3) Informace z jednání s velitelem MP – černé skládky, čistota města
4) Činnost členů BZK po prázdninách – zaměření
5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 21/2013
6) Diskuse
7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání

Jednání bylo zahájeno v 19.00 hodin v Čelákovicích na pozemku člena BZK p. Svatopluka Svatoně.

1) Zahájení
předseda komise přivítal členy komise na posledním jednání před prázdninami a zároveň nastínil 
průběh jednání.

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 21. 6. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Informace z jednání s velitelem MP – černé skládky, čistota města
Předseda komise informoval členy o jednání s velitelem MP p. Fedačkem. Z diskuse bylo zjištěno:
Nepěkný stav „kolonky“ kolem „Jiřinské zastávky“ je v řešení (interní informace). Stav před Kovohutěmi
- vzhledem k tomu, že pozemek je soukromý byl majitel již vyzván k odstranění skládky. V řešení jsou i
ostatní lokality. BZK bude tento stav sledovat i nadále.

4) Činnost členů BZK po prázdninách - zaměření
Velmi důležitá činnost čeká BZK v září 2013, kdy dojde k vyhodnocování projektu BZK a o. s.
Semiramis v rámci protidrogové politiky města Čelákovice. Kontaktní, odpovědná osoba p. Svatoň. 
V oblasti školství se budeme zaměřovat na zjištěné negativní jevy, jež mají stupňující tendenci, a to je 
agresivita dětí a šikana. Kontaktní, odpovědná osoba p. Šturma a pí Michelčíková. „Nešvary“, čistota 
města, veřejný pořádek, BESIP. Kontaktní, odpovědná osoba p. Janák a p. Bašus. Ostatní problematiky 
dle zaměření komise včetně jmenovaných – všichni členové BZK.
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5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 21/13
1. Projednat bod 2 – předložit návrhy členů BZK na další období v zadaných problematikách.
    Všichni členové BZK - 21. 6. 2013 - splněno
2. Seznámit se se zjištěným stavem a s dokumentací z výjezdu velitele MP
    Pan Svatoň – do konce měsíce - splněno

6) Diskuse
V diskusi se řešila zaměření jednotlivých členů, jejich poznatky a možná řešení – všichni přítomní
Důležitá upozornění: 
p. Šturma – na umělém hřišti na tenisových kurtech v Čelákovicích jsou neukotvené kovové branky.
p. Janák – neutěšený stav ČOV v Nehvizdech. Nečištěný odpad teče do rybníku v Záluží a strouhou i 
do Čelákovic. (negativní stav zjištěn i při výjezdním zasedání BZK)
p. Bašus – problematika dopravního značení v Záluží
p. Svatoň – špatný stav mostu do Záluží (propadliny)

7) Návrh usnesení – úkoly na příští zasedání
1. Se zjištěními jež mohou vyvolat negativní jevy pro město a to: neukotvení branek na hřišti u kurtů, 
odpad, jež teče do rybníka do Záluží, značení a špatný stav mostu - seznámí p. Svatoň velitele MP a p. 
Janák - RM Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Předseda komise poděkoval všem přítomným za dosavadní práci a popřál všem příjemné prožití 
prázdnin a dovolených. Bylo domluveno, že termín příštího zasedání komise v září, bude upřesněn a 
oznámen na e- mailu a SMS .

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 23.00 hod.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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