
1 

 

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

 

Místo konání: Zasedací místnost U Divadla 828, Pardubice 

Den konání: 09. 06. 2021 

Přítomni (členové): Otomar Exner, Libor Hlaváč, Jan Klügl, Simona Machačová, Jiří Havrda, 
Karel Žemlička  

Členové s hlasem poradním:   Michaela Stránská 

Hosté:  Iva Bartošová, Robert Marx 

Ověřovatel zápisu:   Libor Hlaváč 

_________________________________________________________________________________ 

Program jednání: 

▪ Záměr poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2021 - II. 

kolo, dotační titul Podpora požární ochrany 

▪ Představení p. Roberta Marxe - pracovní pozice: koordinátor pro cizince, manažer prevence 

kriminality + drogová problematika 

▪ Diskuse, ostatní 

____________________________________________________________________________________ 

1. Záměr poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2021 - 

II. kolo, dotační titul Podpora požární ochrany 

 

Komise byla seznámena se záměrem vyhlášení II. kola poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a 

zvyšování bezpečnosti, dotační titul Podpora požární ochrany. Podat žádost mohou pouze ty SDH, které 

nepodaly žádost o dotaci v prvním kole.  

Harmonogram: 

19.07.2021   Vyhlášení záměru  
23.08.2021 – 05.09.2021 Podávání žádostí o dotace 
08.09.2021   Hodnocení dotací komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality 
20.09.2021   RmP 
10/2021   Výplata dotací 
 

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného 
účelu v maximální výši je 300 000 Kč. 

2. Představení p. Roberta Marxe.  

Od 1.6.2021 vznikla nová pracovní pozice v rámci Oddělení sociálních služeb a prevence MmP – koordinátor 

pro cizince. Od roku 2019 byla tato pozice zřízena při Městské policii Pardubice a vykonávala ji paní Blanka 

Panchártková. Důvodem vzniku byl zejména narůstající počet cizinců, zejm. zahraničních dělníků ve městě, 
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předcházení problémům spojených s bezpečností, možným náporem na sociální systém, školství, 

zdravotnictví a bydlení. Záměrem bylo zajistit cílenou a systematickou mezirezortní spolupráci mezi 

městem, Městskou policií Pardubice, Policií ČR (cizineckou policií), neziskovými organizacemi, které pracují 

s cizinci a dalšími subjekty s mandátem jednat za město i se zástupci zaměstnavatelů a agentur. 

Robert Marx pracoval na Policii ČR přes 30 let, posledních 6 let na Odboru cizinecké policie Krajského 

ředitelství policie ČR Pardubického kraje. 

3. Diskuse, ostatní 

M. Stránská informovala o probíhající veřejnosprávní kontrole organizace NOVÉ ČESKO, nadační fond.  

I. Bartošová informovala členy komise o postupu při požadavku na zajištění informací a podkladů od 

organizačních útvarů města – postup je popsán ve Směrnici č. 2/2021 – Obecný statut a jednací řád komisí. 

 
Příští jednání:     8.9.2021 zasedací místnost OSV                   
 
Ověřili:            
 
 

    …………………………………………….                  ……………………………………………
    Iva Bartošová                   Libor Hlaváč 
                     vedoucí OSV                               člen komise                                                        
 
 
Zapsala: Michaela Stránská. Jména jsou uváděna bez titulů.                      


