Z á p i s č. 2
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 9. 2. 2015
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, L. Žofka, J. Svoboda, M. Němcová, E. Dobiašová,
J. Nouza, J. Růžičková, J. Pardubský,
Omluveni: P. Štolba, P. Link
Neomluveni: --Hosté: M. Pačes, T. Klinecký,
Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.
Konstatoval, že je přítomno 10 členů, komise je usnášení schopná.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisu
3) Zpráva PČR
4) Sídlo MP
5) Schválení jednacího řádu
6) Plán činnosti
7) Různé
2 - K zápisu z jednání ze dne 7. 1. 2015 nejsou ze strany členů komise žádné výhrady.
3 - Podána informace o činnosti obvodního oddělení P ČR. Stále trvá nedostatečné
personální obsazení obvodního oddělení.
Na výpomoc přišel 1 policista z Kolína, nastoupil 1 nový policista.
Tři policistky odchází na MD.
Nápad TČ se v roce 2014 zvýšil - majetková TČ, drobné krádeže a přestupky, krádeže okapů
a železa. Objasněnost TČ se zlepšila - na cca 40%.
Návrh usnesení:
Komise bezpečnosti doporučuje radě města, aby byl vedením města napsán dopis na P
ČR – KŘP Středočeského kraje, Územní odbor Kolín s žádostí posílit personální stav na
OO PČR v Českém Brodě a zřídit mikrotým kriminální policie.
Hlasování: Pro 10, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.
Usnesení bylo přijato.
4 - Se stěhováním MP do nových prostor se výhledově počítá, záleží na jednání a doporučení,
která vyjdou z jednání dislokační skupiny, která posoudí stěhování v rámci celého úřadu.
MP žádá instalovat bezdrátový zvonek k vratům do čp. 56, který by byl zapojen do místnosti
kamerového dohledu.
Původní návrh stěhování do čp. 25 se jeví jako nevhodný a ekonomicky neproveditelný.
Je předpoklad stěhovat MP do přízemí v čp. 56 - místo IC. Projektová dokumentace by měla
být zajištěna v r. 2015, realizace v dalším období - rok 2016.
Jedná se o možném využití úsekových radarů - měření rychlosti.
5 - byly projednány připomínky k jednacímu řádu.
Své připomínky zaslali: J. Havlíček, P. Janík, V. Hájek a J. Pardubský.
Všechny připomínky byly do jednacího řádu zapracovány.

Návrh usnesení:
Komise bezpečnosti schvaluje Jednací řád komise bezpečnosti města Český Brod.
Hlasování: Pro 9, proti: 0, zdržel se hlasování: 1.
Usnesení bylo přijato.
6 - Byl předložen materiál z rady města, která požaduje zařadit určité úkoly do plánu činnosti
komise.
Členové komise připraví své připomínky a návrhy do plánu činnosti na rok 2015 a na jednání
v březnu 2015 bude plán činnosti projednán a případně i schválen.
7 - Různé
Parkování u nádraží řeší MP ve spolupráci s kamerovým dohledem.
Navrženo, aby se obnovilo hlídání na přechodech a mohlo by se zvážit, aby tato činnost byla
lépe placena.
Návrh na setkání realizátorů prevence na školách a vzájemná koordinace této činnosti.
Bylo konstatováno, že rada města jmenovala pana M. Pačese členem komise bezpečnostní.
Vzhledem k neexistenci takové komise pan Janík provedl opravu usnesení rady.
V úterý došlo k následnému zjištění, že je nutno tuto chybu napravit revokací usnesení rady,
proto bylo uloženo panem tajemníkem, aby pan Hájek zpracoval materiál do rady města, kde
bude usnesení revokováno a pan M. Pačes do komise bezpečnosti jmenován.
Úkol byl dne 10. 2. 2015 zadán a ihned splněn.
Rada rozhodne na svém jednání dne 25. 2. 2015.

Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 2. 3. 2015 v 17,00 hodin v počítačové
učebně radnice v čp. 56.

-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
předseda komise

zapsal: Hájek

