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 Zápis z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města 
Pardubic 

 

Místo konání: Zasedací místnost U Divadla 828, Pardubice 

Den konání: 20. 10. 2021 

Přítomni (členové): Jiří Chmelík, Otomar Exner, Libor Hlaváč, Jan Klügl, Jiří Havrda, Boris 
Schrögel, Radek Vančura,   

Členové s hlasem poradním:  Michaela Stránská 

Hosté:  Iva Bartošová, Jakub Rychtecký, Jana Procházková, Hana Jansová 

Ověřovatel zápisu:   Libor Hlaváč 

_________________________________________________________________________________ 

Program jednání: 

▪ Koncepční plán prevence kriminality 2022-2026 

▪ Individuální žádost Sboru dobrovolných hasičů Drozdice – projekt „Zajištění činnosti SDH 

Drozdice“ 

▪ Žádosti Městské policie Pardubice o poskytnutí finančních příspěvků 

▪ Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 

2022 

▪ Diskuse, ostatní 

____________________________________________________________________________________ 

 

Hlasování o ověřovateli zápisu: 

 

Usnesení č. 1: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje jako 

ověřovatele zápisu Libora Hlaváče. 

       PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

 

Hlasování o programu jednání: 

 

Usnesení č. 2: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje program 

jednání.           PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh byl přijat 
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▪  Individuální žádost Sboru dobrovolných hasičů Drozdice – projekt „Zajištění činnosti SDH Drozdice“ 

 

Subjekt SH ČMS – SDH Drozdice podal individuální žádost na projekt „Zajištění činnosti SDH Drozdice“, 

požadovaná finanční částka je 40 000 Kč. Cílem projektu je vybavit prostory sloužící k činnosti SDH 

potřebným vybavením. 

 

Hlasování: 

Usnesení: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic navrhuje Radě města 

Pardubic poskytnout finanční podporu subjektu SH ČMS – SDH Drozdice ve výši 40 000 Kč. 

                   PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

 

 

▪  Žádosti Městské policie Pardubice o poskytnutí finančních příspěvků 

 

Městská policie Pardubice zaslala komisi dvě žádosti o poskytnutí finančních prostředků, a to na nákup 

přístrojů pro projekt „Signál v tísni“ ve výši 50 000 Kč a žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 

250 000 Kč na řešení kamerového systému na Dostihovém závodišti Pardubice. 

 

- Signál v tísni  

Hlasování: 

Usnesení: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic navrhuje přesunout 

finanční prostředky ve výši 50 000 Kč z položky Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na 

položku Městské policie Pardubice na nákup přístrojů pro projekt „Signál v tísni“.  

                   PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

 

- Rozšíření kamerového systému na dostihovém závodišti Pardubice  

 Hlasování: 

Usnesení: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic navrhuje přesunout 

finanční prostředky ve výši 250 000 Kč z položky Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

na položku Městské policie Pardubice na řešení kamerového systému na dostihovém závodišti. 

                PRO 0, PROTI 7, ZDRŽEL SE 0 - návrh nebyl přijat 

 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality nicméně podporuje aktivity na rozšíření kamerového 

systému na dostihovém závodišti, a proto přijala následující usnesení. 

 

 

Hlasování: 

Usnesení: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic doporučuje Městské policii 

Pardubice požádat o finanční podporu v rámci přípravy nového rozpočtu na rok 2022 z jiných zdrojů.  

                PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 - návrh byl přijat 

 

 

▪ Koncepční plán prevence kriminality 2022-2026 („Plán“) 

 

I. Bartošová – komise obdržela Plán v předstihu, kvůli případným připomínkám. Plán má danou strukturu a 

požadované náležitosti – kvůli případnému podávání žádostí o finanční podporu na Ministerstvu vnitra. V 

analytické části jsou navrhovány tyto cíle: 
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Cíl 1 Pokračovat v rozvoji systému sociálního bydlení 

Cíl 2 Pokračovat v projektu „Zajištění lékařské péče o osoby ohrožené sociálním 
vyloučením“ 

Cíl 3 Finanční gramotnost v souvislosti s nebezpečím zneužití druhou osobou k jejímu 
prospěchu 

Cíl 4 Bezpečnost seniorů 

Cíl 5 Rizikové trávení volného času dětí a mládeže 

Cíl 6 Udržet a rozvíjet ve městě služby pro prevenci domácího násilí a pomoc jeho 
obětem 

Cíl 7 Aktivně přistupovat k cizinecké problematice na území města 

 

R. Vančura navrhl řešit v Plánu situaci ohledně sdílených elektrokol a zejména elektrokoloběžek. Ve městě 

fungují dva provozovatelé sdílených elektrokoloběžek (Bolt a Lime). Problémy jsou nejen s parkováním, kdy 

jsou často odkládány na místech, které k tomu nejsou určeny, nebo uprostřed chodníků. Uživatelé mnohdy 

nerespektují bezpečnostní pravidla a rychlou a nebezpečnou jízdou ohrožují ostatní chodce. 

16:30 - R. Vančura odešel. 

 

▪ Pravidla pro poskytování dotací z programu PKZB na rok 2022 

Bude řešeno na příštím jednání komise 

 

▪ Diskuse, ostatní 

J. Chmelík podal informaci o daru HZS v hodnotě 10 000 000 Kč na nákup žebříku a cisternové automobilové 

stříkačky. Dále podal informaci o aplikaci Pardubice v mobilu, jejíž součástí je i Mapa kriminality – diskuse 

nad uveřejněnými adresami s čísly popisnými. 

 
 
 
Příští jednání (předpoklad)     22. 11. 2021  zasedací místnost OSV                   
 
Ověřili:            
 
 

    …………………………………………….                  ……………………………………………
 Jiří Chmelík                   Libor Hlaváč 
            předseda komise                               člen komise                                                        
 
 
Zapsala: Michaela Stránská. Jména jsou uváděna bez titulů.                      


