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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: 03. 01. 2022 

Přítomni (členové): Jiří Chmelík, Otomar Exner, Libor Hlaváč, Jan Klügl, Jiří Havrda, Jolana 
Štěpánková, Simona Machačová,   

Členové s hlasem poradním:   Michaela Stránská 

Hosté:  Jakub Rychtecký, Robert Marx 

Ověřovatel zápisu:   Jiří Havrda 

_________________________________________________________________________________ 

Program jednání: 

▪ Koncepční plán prevence kriminality 2022-2026 

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

2022 

▪ Diskuse, ostatní 

____________________________________________________________________________________ 

Předseda komise přivítal všechny přítomné a zahájil jednání.  

 

Hlasování o ověřovateli zápisu: 

 

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

ověřovatele zápisu Jiřího Havrdu. 

       PRO 6, 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 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – návrh byl přijat 

 

Přišel p. Exner 

 

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

 

Návrh z předchozího jednání komise – řešit v Plánu situaci ohledně sdílených kol 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. Uživatelé 

mnohdy nerespektují bezpečnostní pravidla a rychlou a nebezpečnou jízdou ohrožují ostatní chodce. Dle 
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sdělení p. Marxe musí mít Plán danou strukturu a požadované náležitosti – kvůli případnému podávání 

žádostí o finanční podporu na Ministerstvu vnitra, tudíž není možné tento návrh začlenit do analytické části. 

Nicméně tato problematika je v dokumentu zmíněna.  

V analytické části jsou navrhovány tyto cíle: 

 

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 

 

Hlasování: 

 

Usnesení č. 3: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje Koncepční 

plán prevence kriminality 2022-2026 a doporučuje ho Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. 

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

 

R. Marx informoval o stavu cizinců na území města a o drogové problematice. 

 

▪ Pravidla pro poskytování dotací z programu PKZB na rok 2022 

K zaslanému materiálu neměli členové komise připomínky. Debata nad formulací spoluúčasti SDH – 

vhodnou formulaci zajistí OSV. 

Hlasování: 

 

Usnesení č. 4: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic schvaluje Pravidla 

pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti a doporučuje je 

Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení.             

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

 

▪ Diskuse, ostatní 

M. Stránská informovala o objemu finančních prostředků v Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti na rok 2022 – Program bude krácen o 5 %. Jeho celková výše bude tedy činit 1 425 000 Kč.  

O. Exner podal informaci o kamerovém systému ve městě. 

 
 



3 

 

Dotační řízení 2022 – harmonogram: 
 
3.2.2022 – vyhlášení záměru (do 5.3.2022) 

7.3 2022 – 16.3.2022 – příjem žádostí 

29.3./30.3.2022 – komise (hodnocení) 

25.4.2022 – RmP, 28.4.2022 – ZmP  

Květen 2022 – Výplata dotací 

 
 
Příští jednání – bude upřesněno  
 
 
Ověřili:            
 
 

    …………………………………………….                  ……………………………………………
 Jiří Chmelík                    Jiří Havrda 
            předseda komise                               člen komise                                                        
 
 
Zapsala: Michaela Stránská.  

Jména jsou uváděna bez titulů.                      

14.1.2022 

 

 


