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Název:
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Zápis z jednání Komise prevence kriminality
/

-/

Mgr. Kamila Sulíková,předsedkyněKomise prevencekriminality, /),n.-.=
/
vedoucíodborusociálníchvěcí
/ ,t.,t,t ) /
Zdenka KobelčukováDiS. - tajemniceKomise prevencekriminality
l
/
1. Náwh usnesení
2. Zďttvodnění
3. Příloha

1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce v působnostiRady města Žatce bere na vědomí zápis z jednáni
Komise prevence kriminality ze dne 4.4.2016.
odpovídá: Mgr. Sulíková
Termín: 26.04.2016

2. Zdůvodnění:
JednáníKomise prevence kriminality proběhlo v plrínovanémtermínu dne 04.04.2016.
Všechny projednávanébody jsou obsahem zápisu.
Zéryísz jednáni Komise prevence kriminality byl zveřejněn dle usn. ZM ě, 224116 ze dne
30.03.2016

3. Příloha:
Zápis z jednánt Komise prevence kriminality ze dne 04.04'2016

'
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. Zápis z iednáníKomise prevencekrimina|itv
ze dne 4.4.2016
PřÍtomni:

omluveni:

Mgr. Kami|aSu|íková
ZdenkaKobe|čuková
Mgr. ZdeňkaHamousová
Bc. Martin Carvan
MiroslavSolar

MichalSchmidt
Mgr. Miros|avšramota
Npor. Mgr. Josef Beneš
Mgr. MartínHo|ota

Hostél

Prggram:
1.) |nformaceo bezpečnostní
sítuacina územíměsta za L/4 r,2a!6 - npor. Mgr. Beneš
situacina územíměsta za !/4 r, 2o16- ŘMp so|ar
2.) tnformaceo bezpečnostní
3.) lnformaceo podanýchprojektechrok 2016
4.) Různé

listiny.
Přivítáníčlenůkomisea hosta předsedkyníMgr. Kami|ouSu|íkovou.Podepsáníprezenční
členakomisepanaMgr. MartinaHo|oty.Budepodán návrhdo ZM
Komiseseznámenas písemnourezignací
města na jmenovánínového
č|enakomise- dle Statutukomise.

Adu

- č|en
komiseomluven
lnformaceneby|yprezentovány

Ad 2)
počtupřestupkůza % roku 20t6 . stoup|početřešených
Řtvtp- seznámilč|enykomises navýšením
pochůzkové
přestupků,
důs|edek
zvrýšení
služby.Nárůstpřestupkůve veřejnémpořádku ve srovnání
psůpřestupky
na vo|népobíhaní
Nárůst
kontro|
v dopravě.
dodržování
vyhlášekměstase zaměřením
s
pokuty.
udě|ována
napomenutí,
b|okové
místěkartičky
s |ogem
probíha|y
nechávalina viditelném
kontro|y
zahrádek,
V zimních
měsících
strážníci
MP s tím,žeprostorby|kontrolován kladněpřijatoze stranyzahrádkářů.
škola na úřadech'
dohledu základních
zvýšený
Na městskoupo|iciipřijatidvaAsistentiMP, kteřívykonávají
místa
stráŽníků.
Aktuá|něnejsouobsazena3 tabu|ková

Ad 3)
prevence
2016,'
kriminality
projektech
MV čR,,Program
v rámcidotačního
títu|u
lnformace
o podaných
Název proie|ítu

l{ák|ady ce|kem
v |(č

Požadovaná výše
dotace
vKč

Podílspoluúčastiměsta
v96

154.850,.Kč

Kč
139.300,.

L0,05%

160.2Ú0,Kč

Kč
138.000,-

13,86%
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výsledkydotačního
titulu nejsou dosud známy. Aktuá|něprošlyprojekty1' kolem hodnocenína
Konečné
stanoviskok podpořenína MV ČR. Předpok|ádanýtermínvyhlášení
rcÚ Úx, oba obdrželydoporučujíci
výsledkůkoncemkvětna2016.

Ad4)

Různé
razvoj a
Předsedkyně komise informovala o projektu Minlsterstva práce a sociálníchvěcí
"Sysťémový
projektu:
padpora nóstrojůsoeiólně-próvníoehranydětť..Realizace
1' 1.2016-30' 6.2019.
ochrany dětí na všechúrovnícha da|ší
H|avnímcílemceléhoprojektuje podpora výkonu sociá|ně-právní
je zaměřen na posí|eníkapacit na
práce
Projekt
všech
zapojenýchúčastníků.
zkvalitněnía zefektivnění
pracovištích
a vytvářenísítís|užebpro ohroŽenéděti
ochranyděti v ob|astisíéování
orgánůsocíálně-právní
dá|e na zajiště*íkvalitníchstatistichÍchdat nutnýchpro v'ýkonsociálně-právní
a rodiny na |okálníúrovní,
SPODa
kvalifikacepracovnÍků
vzdělávánía zvyšování
ochranydětí{dátejen SPOB},nastaveníceloživotního
Proiektby mě| přispět k tornu,
na podporua rozvojnáhradnírodinnépéčes důrazemna pěstounskoupéči.
aby se nadá|e snižovalpočetdětí kterémusísvoji rodinu opustit a aby pro dětl kterése dostávajído
péče.
by|azajištěnaco nejkvaIitnějšíindividuální
systémunáhradnípéče,
a to V úzkéspoluprácis odborem sociálníchvěcí
věcímá zájem projektuse zúčastnit
Zdejšíodbor sociá|ních
a zdravotnictvíMěÚ v Podbořanech. V souvis|ostis tím aktuálně vyh|ašujeMPSV v.ýběrovéřízenína
síťařepro územíoRP Žateca Podbořany.
obsazenípracovnÍpczice Loká|ního
Mgr.
odboru PČRtouny p|ukovníkem
Č|enkakomiseinformovalao pracovníschůzces vedoucímúzemního
akce na ktenýchbude třeba součinnosti
situaceve městě, očekávané
Peškem řešenabyla bezpečnostní
nČn (např' dopravnÍomezenívsouvislosti sKrampus show apod.} Současněobdrženainformace o
v rámci územního
počtupolicistů- jedná se o 20 tabulkovýchmíst přís|ušníků
náborovéakci k navýšení
všemíodbornostmi.
odboru Lounynapříč
fondy, zda nenÍnebo
Členkomise navrhl prověřenírůznýchdotačníchtitu|ů,např. Norskéa švýcarské
nebude vyhlášenavýzva směrovaná k prevenci kriminalltya pokud ano tak za jakých podmínek. Bude
komise.
zaslányčlenům
prověřenove spo|uprácis manaŽerkoudotacízdejšího
úřadu,vtÍstupy
|nformaceo nutnostizačítzpracovávatnovou strategii prevencekriminalityMěsta Žatec - aktuálníplatí
pro období2013 -2016{schválenadne 4. 6.2aI2 usn.RM Žatceč.48L/t2}.
Nutno propojits komunitnímp|ánem,strategickýmplánem,se strategiíPK kraje
Dom|uveno,žev říjnu2016 bude na jednáníkomisedne 3. 10. 2016 zpracovánasWoT analýza.
Nutnépodklady zaš|ečlenůmkomise tajemnice spolu se zápisem - poslednísWoT analýzu,odkaz na
komunitníp|án města,odkaz na strategichýplán města,odkaz na strategiiPK kraje,odkaz na Bezpečnostní
analýzukraje
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