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                       ZÁPIS Č. 29 Z JEDNÁNÍ KOMISE BEZPEČNOSTNÍ

                                  Výjezdní zasedání ze dne 15. 5. 2014
                                               

Přítomni: Bašus Vladimír, Janák Tomáš, Kolářová Iveta, Rychetský Miroslav, Svatoň Svatopluk,            
                 Šturma František

Hosté: Milan Tichý

Program jednání: 17.00 – 18.00 hod výjezd po katastru města – stav „černých skládek“
                    18.00 hod – zahájení jednání  
      

1) Zahájení
2) Schválení předloženého programu jednání
3) Likvidace skládek na katastru města Čelákovice, jednání o spolupráci s panem místostarostou 
    M. Tichým   
4) Přehledy primárních činností k potlačení patologických jevů na ZŠ 
5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č. 28/2014
6) Diskuse
7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání  

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin v Čelákovicích, Rooseveltova čp. 1189

1) Zahájení
Předseda BZK přivítal hosta pana místostarostu Milana Tichého a členy BZK na zasedání a zahájil 
jednání.

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

Komise schvaluje program jednání na den 15. 5. 2014 bez doplnění

Hlasování: pro:5, proti: 0, zdržel se: 0

3) Likvidace skládek na katastru města Čelákovice, jednání o spolupráci s panem
místostarostou M.Tichým   

Pan Svatoň předseda komise BZK nastínil problematiku černých skládek a další problematiku ze zápisu 
č. 28 bodu 3 včetně usnesení. Jednalo se převážně o BESIP a drogovou problematiku a předal slovo p. 
M. Tichému, místostarostovi města Čelákovic. Pan místostarosta poděkoval za dosavadní práci a 
požádal o nastínění konkrétních požadavků k uvedené i další problematice. K uvedenému byla 
vyhlášena diskuse, ve které bylo závěrem konstatováno, že je nutné postupovat ve věcech společně a 
v komplikovanějších případech řešit problémy na společných zasedáních, aby bylo zamezeno průtahům 
a nedorozuměním. Jednání se vedlo v konstruktivní a přátelské atmosféře. Vzniklé návrhy a poznatky 
budou ujednoceny a upřesněny na příštím společném zasedání v měsíci červnu 2014.
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4) Přehledy primárních činností k potlačení patologických jevů na ZŠ 

Oba zástupci BZK našich ZŠ představili své vize a činnosti v rámci prevence v primárním působení na 
žáky našich škol se závěrem vytvoření té nejlepší strategie do konce roku 2014. O výsledcích bude 
zpracována písemná zpráva, tak jako dosud statutární zpráva, která byla přílohou minulého zasedání a 
bude předána RM k posouzení.

5) Kontrola úkolů a usnesení z minulého zasedání komise BZK č.28/2014

Úkoly minulého zasedání byly splněny. 

6) Diskuse

Svatoň – omluvil nepřítomnost velitele MP na zasedání, s tím že bude přizván na další zasedání BZK.
               Lavičkám u školního hřiště a železničnímu mostu v Jiřině je věnována zvýšená pozornost, 
              s výsledky a poznatky nás na příští schůzce seznámí velitel MP p. Fedáček  

            – v rámcové protidrogové politiky města budeme pokračovat, dle námi vytvořeného programu 
                na roky 2012 až 2013 postupy budou stejné.
         
             – při výjezdu po černých skládkách bylo zjištěno, že tam, kde již část skládky u kolonky   
                Kovohutí, která byla vyčištěna TS se zakládá další skládka. Odpad evidentně produkují 
                obyvatelé přilehlého domu.

Rychetský, Šturma – na školách zatím positivní stagnace negativních projevů mládeže – spíše ústup.            

Bašus – spolupráce s představiteli města Čelákovice v řešení problematik včetně zpětné vazby snad   
              přinese positivní změnu při jednání s občany. 

Dále byla kritizována častá neúčast některých členů BZK na zasedáních.   

7) Návrh usnesení – úkoly komise na příští zasedání  

1) Na zasedání BZK 24. 6. 2014 pozvat zástupce města a MP -  Svatoň, Janák

2) Připravit k řešení nejpalčivější problémy, ke kterým bude potřeba stanovisko vedení města – všichni 
    členové BZK       

Hlasování:  Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Jednání bezpečnostní komise bylo ukončeno ve 22.00 hod. Příští zasedání BZK se bude konat 24. 6.
2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice.

Zapsal a ověřil: Bc. Svatopluk Svatoň předseda BZK
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