
 
 

Zápis č. 8  
z jednání  Komise pro prevenci kriminality konaného dne 17. 01. 2017 

v zasedací místnosti na Radnici 
 
 
 

Doba jednání: 
Zahájení: 14:30 hodin 
Ukončení: 15:45 hodin 
 
 
Přítomni: 
Předseda komise: Bc. Miroslav Táborský 
 
Tajemník komise: Bc. Radek Sedlář 
 
Členové: Mgr. Ludmila Andělová, prap. Martin Matějíček DiS, RNDr. Oldřich Vysloužil  
 
Omluveni: Mgr. Michaela Niesnerová 
 
Hosté: Bc. et. Bc. Karolína Petřeková – pracovnice Oddělení sociálně právní ochrana dětí při MěÚ 
Jeseník,  Ing. Markéta Bartáková – lokální síťařka ORP Jeseník 
 
 
Zahájení: 
 
Předseda komise Bc. Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil jednání.  

 
 

Host komise - Bc. et. Bc. Karolína Petřeková 
 
Na úvod dostala slovo koordinátorka týmu pro mládež Jeseník, zaměstnanec Probační a mediační 
služby  v Jeseníku Bc. et. Bc Karolína Petřeková, která seznámila komisi s činností Týmu pro 
mládež a projektem ,,Na správnou cestu!“.  
 
 
Host komise - Ing. Markéta Bartáková 
 
V pořadí druhý host komise p. Ing. Markéta Bartáková lokální síťařka ORP Jeseník,  
prezentovala projekt pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora nástrojů sociálně – 
právní ochrany dětí“ – Lokální síťování.  K tomuto tématu uvedla, že lokálním síťováním se rozumí 
projektový pracovník, který externě posílí kapacity OSPOD v oblasti síťování a místní podpory 
služeb. Cílem projektu je propojit aktéry sítě služeb, aby navzájem znali své možnosti a potřeby a 
uměli efektivně spolupracovat při řešení případů ohrožených dětí a rodin.     
 
 
Bod programu č. 1 - Projekt prevence kriminality na rok 2017 
 
Předseda komise představil projekt ,,Letní tábory s DUHOU IV“, který navazuje na úspěšné  
projekty letních táborů realizované v předchozích třech letech s dotační podporou odboru 
Bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, kdy se podařilo projekt táborů zajistit 
v průběhu tří let, každoročně pro 32 dětí, které vybral OSPOD ze sociálně a ekonomicky 



znevýhodněných rodin. I v letošním roce bude na tento projekt podána žádost o dotaci.  

 
Stanovisko komise: 

 
Po diskuzi k bodu jednání, komise přistoupila k hlasování: Podpora projektu z dotačního fondu MV 
ČR na rok 2017.  

 
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování  

 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města schválit podporu podání žádosti na projekt z dotačního 
fondu MV ČR na  rok 2017 (viz bod poř. č.20 důvodová zpráva k předkládanému návrhu na 
usnesení – Program prevence kriminality města Jeseníku na rok 2017). 
 
 
Bod programu č. 2 -  Analýza bezpečnosti za rok 2016 
 
Předseda komise navrhl vyhotovit Analýzu bezpečnosti ve městě Jeseník za rok 2016. Analýza 
bude zaměřena na sběr a vyhodnocení dat týkajících se především nápadu trestného a 
přestupkového jednání v katastru města Jeseníku. Na základě vyhodnocených dat navrhnout 
preventivní opatření k snížení nebo eliminaci protiprávního jednání.      
 
Stanovisko komise: 
 
Komise projednala návrh předsedy komise a dohodla postup pro vytvoření analýzy a systém sběru 
a vyhodnocení dat.   
 
Na vědomí: Komise zpracuje analýzu bezpečnosti za rok 2016 a předloží ji Radě města Jeseník ke  
schválení na zasedání rady, které se bude konat 3.2.2017. 
 
 
Bod programu č. 3 - Plán prevence kriminality na rok 2017 - 2018 
 
Předseda komise navrhl členům k projednání aktualizaci Plán prevence pro rok 2017 s výhledem 
možných aktivit a preventivních opatření s přesahem do roku 2018. Jednalo se zejména o oblast 
situační prevence, obnovu 3 - 4 kamerových bodu. MKDS od doby zřízení v roce 1998 (využití 
grantových možností z MV ČR) prošel řadou rozšíření i modernizací, které však skončily prakticky 
v roce 2010 Od tohoto roku byl kamerový systém pouze opravován a servisován. Současným 
trendem, respektive nutností, je změna v přenosu signálu z wifi na optický přenos dat a tím 
výrazné snížení poruchovosti a zkvalitnění rozlišovacích schopností kamer. MKDS je plně v gesci 
Městské policie Jeseník, která realizuje v současné době pořízení 3 nových kamer. Nové kamery 
budou umístěny na nejexponovanější místa, kde nahradí dosluhující kamery starší 8 – 10 let. 
Členové komise, po posouzení kvality a rozhledových podmínek, místa navržená pro výměnu 
kamer doporučila. O další rozšíření nebo doplnění plánu komise jednala v souvislosti s možnými 
preventivně-bezpečnostními opatřeními, realizovatelnými v průběhu oslav výročí 750 let města 
Jeseník.             
 
Stanovisko komise: 
 
Komise souhlasí s provedením aktualizace Plánu prevence kriminality na rok 2017 s výhledem na 
rok 2018.   

 
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 - vzdal se hlasování  
 
 



Na vědomí: Komise doporučuje radě města schválit aktualizaci Plán prevence kriminality na rok 
2017 s výhledem na rok 2018 a předloží ji Radě města Jeseník ke  schválení na zasedání Rady 
města Jeseník, které se bude konat 3.2.2017. 
 

 
 
Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise 
 
 
Zpracoval: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise 
 

 

 

 


