
Důvodová zpráva: 

                                                           Z á p i s č. 13 
z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014

v zasedací místnosti na Radnici

Doba jednání:  

Zahájení:  14.30 hodin

Ukončení: 15.40 hodin

Přítomni:

Členové: Bc. M. TÁBORSKÝ, Mgr. L. ANDĚLOVÁ, Mgr. P. ŠURANSKÝ, 

Ing. M. ŠVÁSTA, Mgr. M. NIESNEROVÁ.

Omluveni:  Bc. Jana Janíková

Hosté:         Ing. M. Fomiczewová, 

1. Zahájení

  Předseda komise Miroslav Táborský přivítal přítomné členy komise a hosty a zahájil 

jednání podle programu jednání.  

2. Návrhy projektů na rok 2014 ( Bc. M. Táborský, Mgr. P. Šuranský)

Předseda komise M. Táborský krátce zhodnotil situaci v oblasti zadávání projektů 

z grantů MVČR, aby poté přítomné členy komise seznámil se záměrem, o jaké projekty je 

možné se v tomto roce ucházet. V loňském roce bylo žádáno o 2 projekty, a v letošním roce 

bude žádáno o 5 projektů.

Předseda komise následně předal slovo Mgr. Pavlu Šuranskému, který představil 

projekty podávané Městskou policií Jeseník a zároveň předložil stručnou zprávu (pracovní 

verzi) o činnosti MP Jeseník v roce 2013. Prvním z představených projektů je projekt 

zařazený do kategorie situační prevence pod názvem Informační systém městské policie. 

Účelem projektu je systém, který zefektivňuje práci městské policie. Jedná 

se o program, který je oproti zastaralému programu Derik rychlejší, flexibilní, plně funkční, 

ale hlavně propojitelný s dalšími informačními systémy, jako je například registr 



provozovatelů vozidel, registr řidičů, evidence obyvatel, evidence psů, povolení 

ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a další. Tento systém umožní zmapovat 

a zaregistrovat události do tohoto systému, aniž by strážník konající službu v terénu, musel 

události hlásit dozorčímu směny, který by tak relativně měl díky tomuto systému více 

prostoru na ovládání kamerového systému. Závěrem opětovně uvedl, že hlavním cílem tohoto 

projektu je zmodernizovat postupy a zefektivnit činnost městské policie. K projektu předseda 

komise uvedl, že v něm není zcela zřejmý preventivní prvek požadovaný Odborem prevence 

kriminality MVČR, ale právě pro zvýšení efektivity a zjednodušení jmenovaných činností při 

práci MP, doporučil projekt komisy k schválení.    

Celkový rozpočet činí 406 000,- Kč, z toho spoluúčast minimálně 146 000,-Kč.

Dalším projektem je projekt zařazený do kategorie sociální prevence s názvem 

Asistent prevence kriminality. Předmětem tohoto statusu je činnost pracovníka, který bude 

úzce spolupracovat s městskou policii a je ji také řízen a mentorován. Tento projekt může být 

přínosem pro řešení problematické situace v problémových lokalitách a sociálním prostředí. 

Dále uvedl, že tento projekt byl v roce 2013 podpořen dotací z MV v nejméně 25 městech 

v rámci celé ČR. Realizace tohoto projektu je složitá, je třeba ji důkladně metodicky připravit, 

zejména vhodně vybrat daného pracovníka a jeho přípravu, taktéž přípravu strážníků, kteří jej

budou řídit a mentorovat. Předseda opět upozornil na možná úskalí v možnosti schválení 

projektu (dle Zásad na rok 2014) a tím, že v Jeseníku není tzv. sociálně vyloučená lokalita 

nebo ghetto. 

Celkový rozpočet činí 275 000,- Kč, z toho spoluúčast minimálně 35 000,-Kč.

Další představený projekt blíže specifikovaný Mgr. Šuranským je - Školení strážníků 

a pracovníků prevence. Strážníci jsou školeni ve stanovených oblastech na základě zákona 

o obecní policii, kdy vždy každé tři roky musí absolvovat prolongační přezkoušení před 

komisi MV z odborné způsobilosti, profesní přípravu, která se skládá z: sebeobrany 

a používání donucovacích prostředků, použití zbraně atd. . 

Nad rámec zákonem stanovené odborné přípravy bude třeba v rámci projektu, vyškolit 

vybrané strážníky, kteří se budou podílet na realizaci projektů „Asistent prevence 

kriminality“.

Celkový rozpočet činí 40 000,- Kč, z toho spoluúčast minimálně 5 000,-Kč.



Posledním projektem z projektů navrženým k podání městskou policií je projekt 

s názvem „Stop krádežím jízdních kol“. Účelem projektu je značení jízdních kol moderní 

forenzní technikou (syntetickou DNA), zařazení označených kol do vznikající centrální 

evidence a jejich snadnější identifikaci při nalezení. Mgr. Šuranský uvedl příklad

realizovaného projektu v loňském roce Městskou policií Ostrava. Jedná se o projekt situační 

prevence. K tomuto projektu vyjádřila Mgr. Andělová určitý skepticizmus, kdy z dlouhodobé 

zkušenosti PČR Jeseník jsou jistá fakta, která napovídají tomu, že v případě krádeží kol

v našem regionu jich většina končí v nedalekém Polsku. Přesto však projekt jako takový

v žádném případě nezavrhuje.

Celkový rozpočet činí 145 000,- Kč, z toho spoluúčast minimálně 15 000,-Kč.

Projekt s názvem „Letní tábory s DUHOU“, je projektem realizovaným v případě 

zisku dotace s SVČ DUHA Jeseník, který navazuje na předchozí úspěšně realizované 

projekty. Letní příměstské tábory jsou koncipovány motivačně vzdělávací formou a pro děti je 

připraven strukturovaný program podle potřeb a zájmů cílové skupiny a cílů tábora. Děti 

ve věku 7 až 15 let tak v průběhu celého tábora mají možnost zažít pocit úspěšnosti, vzájemné 

spolupráce, kamarádství, sounáležitosti s kolektivem, rozvíjení talentu a morálně-volních 

vlastností. Zároveň se rozvíjí jejich komunikační a sociální dovednosti v jiném prostředí a učí 

se zvládat zátěžové situace, dodržování pravidel a stanoveného řádu. Těmto potřebám je 

přizpůsoben denní režim. Podle konkrétního zaměření (kulturně-vzdělávací, turisticko-

sportovní, apod.) a místa, kde budou tábory probíhat, bude přizpůsobena i doba, například od 

8 do 17 hodin, nebo v případě táborů s přenocováním ve stanech 

od ranních hodin do odpoledních hodin následujícího dne. Jednotlivé turnusy jsou obsazeny 

dle zájmu o danou aktivitu 20 – 25 účastníky s tříčlenným týmem vedoucích. Počet zájemců 

z SVČ DUHA a zájemců vybraných z OSPOD bude tímto zájmem konkretizován. Zájemci 

byli vybráni OSPODem z řad sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin, děti 

s výchovnými problémy nebo děti ohrožené sociálně-patologickými jevy z řad klientů. 

Vedoucí táborů jsou kmenový zaměstnanci SVČ DUHA s vysokoškolským 

a středoškolským vzděláním pedagogického zaměření a externí pracovníci z řad Městské 

policie Jeseník, Policie ČR a OSPOD, kteří se lektorsky podílí na programu a vedení 

třídenních táborových turnusů. 

Cílem celé koncepce projektu je zvýšit komunikaci mezi jednotlivými aktéry (MP 

Jeseník, PČR Jeseník, OSPOD, PMS ČR) a dětmi ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných 

rodin. Posilnit vstupy policistů do rodin, aniž by se jednalo o dohlížecí, či obdobné represivní 



aktivity. Přiblížit vzájemné vztahy, které mohou být prvním impulsem k dalšímu vhodnému 

zužitkování. 

Náplň, struktura i programové zajištění odpovídá požadavkům sociální práce s 

problémovými dětmi. Program táborů je koncipován tak, aby zejména využíval nejen 

zážitkové a pohybové pedagogiky, ale také přispěl k prohlubování již započatých pozitivních 

formací z průběhu školního roku. S ohledem na specifika cílové skupiny jsou do programu, 

mimo jiné, zařazeny také nenásilné výchovně preventivní a prožitkové aktivity policie 

(přednášky preventivně informačních skupin, představení modelových situací práce policie, 

technické prostředky, pomůcky, psovodi, apod.)

Celkový rozpočet činí 115 000,- Kč, z toho spoluúčast minimálně 12 000,-Kč

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.

3. Bezpečnostní situace a plán prevence na období 2014 – 2015.

K tomuto tématu předseda komise uvedl, že po získání všech relevantních materiálů a 

informací od Policie ČR, Městské policie, Úřadu práce, Sociálního odboru a PMS Jeseník 

vypracuje návrh pro následné doplnění a schválení komisí na příštím zasedání.   

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.

4. Představení hosta p. Murka, zájemce o práci asistenta  

Vzhledem k tomu, že p. Murko se nedostavil na jednání komise, ačkoliv byl 

s termínem a místem konání seznámen, předseda přešel k dalšímu bodu jednání. 

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.

5. Ze statistických údajů o činnosti MPJ v roce 2013

Po stručném představení problematiky činnosti MP Mgr. Šuranský přítomným členům 

předal textový dokument, který obsahoval základní přehledné údaje právě o činnosti městské 



policie Jeseník v roce 2013. Jedná se o část údajů, které se obligatorně předávají MV, v tomto 

dokumentu není např. struktura strážníků (věková a vzdělanostní).

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.

6. Různé – plán zasedání na 1. pololetí 2014, připomínky, návrhy.

Tajemník komise přítomným sdělil termíny zasedání komise v I. pololetí 2014. Jedná se o 

termíny 14. zasedání v měsíci duben- alternativně: 8. 4., 15. 4. anebo 22. 4. Dále 15. asedání 

se bude konat dne 10. 6. Termíny zasedání II. pololetí budou členům komise sděleny během 

letních prázdnin. 

  Stanovisko komise: Komise bere veškeré informaci na vědomí.

Zapsal: Bc. Radek Sedlář, tajemník komise

Schválil: Bc. Miroslav Táborský, předseda komise




