Zápis z 4. jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality (dále jen „komise“) Rady MČ
Praha 7 pro rok 2019,
konané dne 22.05.2019 od 16:30 do 17:00 hod.
v místnosti č. 225, ÚMČ Praha 7 .
Seznam členů komise:
Pavel Škarecký – předseda komise
Mgr. Barbora Orlíková – místopředsedkyně komise
PhDr. Miroslav Scheinost
mjr. Mgr. Michal Liška, MBA
Michal Ivan
Bc. Jaroslav Fiala – tajemník komise
Přítomni:
Pavel Škarecký – předseda komise
Mgr. Barbora Orlíková - místopředsedkyně komise
PhDr. Miroslav Scheinost
Michal Ivan
Bc. Jaroslav Fiala – tajemník komise
Omluveni:
Mjr. Mgr. Michal Liška, MBA
Neomluveni:
Stálý host:
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – zástupce starosty – nepřítomen
Host:
Npor. Ing. Daniel Máca - nepřítomen
Předsedající:
Pavel Škarecký
Usnášení schopná: ANO - NE
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.
8.

Schválení zápisů ze dne 6.3.2019 a 3.4.2019
Volba ověřovatele zápisu ze dne 22.5.2019
Prezentace Mgr. Orlíkové – Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2017
Prezentace mjr. Mgr. Lišky – přehled přestupkového jednání na území MČ Praha 7
v letech 2017 a 2018
Informace Policie ČR o bezpečnostních opatřeních na území MČ Praha 7
Informace o procesu akčního plánování na rok 2019
Situace na Řezáčově náměstí z pohledu bezpečnosti
Posouzení žádosti o individuální dotaci – Hard&Smart, Společnost Podané ruce, o.p.s.
Různé
Závěr

Usnesení komise

1.

Schválení zápisů ze dne 6.3.2019 a 3.4.2019

Přítomní členové komise schválili zápisy jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality
ze dne 6.3.2019 a 3.4.2019
Hlasování - PRO 4 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
2.

Volba ověřovatele zápisu ze dne 6.3.2019

Ověřovatelem zápisu ze dne 22.05.2019 byl zvolen PhDr. Scheinost.
Hlasování - PRO 4 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
3.

Prezentace Mgr. Orlíkové – Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2017

Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové komise, proběhne prezentace na dané
téma na příštím jednání komise.
4. Prezentace mjr. Mgr. Lišky – Přehled přestupkového jednání na území MČ Praha 7
v letech 2017 a 2018
Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové komise, proběhne prezentace na dané
téma na příštím jednání komise.
5.

Informace Policie ČR o bezpečnostních opatřeních na území MČ Praha 7

Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové komise, proběhne prezentace na dané
téma na příštím jednání komise.
6.

Informace o procesu akčního plánování na rok 2019

Přítomní členové komise byli informováni o tvorbě Akčního plánu pro rok 2020 a s tím
související sběr projektových podnětů.
Informaci vzali přítomní členové komise na vědomí.
7. Situace na Řezáčově náměstí z pohledu bezpečnosti
Komise se na základě podnětu člena komise Michala Ivana zabývala situací na Řezáčově
náměstí a bezprostředním okolí, kde se má pohybovat skupina osob bez domova. To vnímají
zde žijící občané Prahy 7 jako určité riziko, resp. mají s nížený pocit bezpečí (komunikace na
„Letenské partě“).
K tomuto se vyjádřil předseda komise Pavel Škarecký s tím, že zde bydlí a že se zde
vyskytovala skupina osob bez domova, která pravidelně čekala na „rozdávání peněz“ od jedné
paní. K tomuto docházelo pouze v neděli (v jiné dny na peníze nečekali).. Tyto osoby nebyly

nijak agresivní, občas se maximálně pohádaly mezi sebou. V současné době se zde osoby bez
domova vyskytují nepravidelně a situace není nijak vážná.
Pan Michal Ivan byl požádán o sběr konkrétních podnětů k této problematice, kterými se
komise bude při dalších jednáních zabývat.
8. Posouzení žádosti o individuální dotaci - Hard&Smart, Společnost Podané ruce,
o.p.s.
Přítomným členům komise byla předložena žádost o individuální dotaci – projekt
Hard&Smart, Společnost Podané ruce, o.p.s. na částku 50.000 Kč. Členové komise se shodli,
že toto činnost na území MČ Praha 7 je potřebná a naváže na obdobnou činnost v letech 2017
a 2018. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům však navrhují členové komise činnost
podpořit ve výši 30.000 Kč.
Hlasování - PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
9. Různé
Tajemník komise Bc. Jaroslav Fiala informoval přítomné o následujícím termínu jednání
komise – 19.06.2019.
Předseda komise Pavel Škarecký apeloval na účast na červnovém jednání komise.
Informace vzali členové komise na vědomí.
10. Závěr
V 17:00 hod. předseda komise Pavel Škarecký ukončil jednání.

Ověřovatel zápisu:

Podpis předsedy:

………………………….
PhDr. Miroslav Scheinost

…………………
Pavel Škarecký

Zapsal:
………………..
Jaroslav Fiala

