
Zápis z jednání komise bezpečnostní a prevence kriminality Rady MČ 

Praha 9 ze dne 9.1.2023 
 

Přítomni:  Mgr. Tomáš Kladívko, Lenka Zumrová, Ing. Vasil Silvestr Pekar, Mgr. 

Adam Vážanský, Mgr. et. Mgr. Ilona Chromová, Bc. Jan Poupě, PhDr. Tomáš 

Vyhnánek, Mgr. Pavel Pospíšek, Ing. Alexander Dellamária 

 

                     

Program jednání: 

 

1. Projednání pracovní možnosti podpory prevence kriminality Městské části Praha 9 

v roce 2023. 

2. Projednání nabídky analytické mapy kriminality pro MČ Praha 9 

3. Projednání rozpočtu na bezpečnost a krizové řízení pro rok 2023, 

4. Různé, diskuse.                

 

Jednání zahájil předseda komise pan Mgr. Tomáš Kladívko. Seznámil členy komise 

s programem jednání. Požádal o doplnění programu jednání o návrh termínu dalšího 

jednání komise a dále o hlasování ke schválení programu jednání. Členové komise 

schválili návrh předsedy a program jednání. Termín další schůzky byla stanovena na 

27.2.2023.   

ad 1 ) 

Tajemník komise Ing. Dellamária seznámil členy komise s dokumentem zpracovaným 

mezinárodním bezpečnostním institutem týkající se možností podpory prevence 

kriminality pro obce v roce 2023. Mgr. Vážanský doplnil prezentaci o informaci, že 

zpracovaný dokument plyne z Plánu prevence kriminality pro MČ Praha 9 schváleným 

v minulém roce. Zdůraznil nutnost zajistit dostatek financí pro plnění úkolů plynoucí ze 

zmíněného plánu. Požádal tajemníka komise k zajištění přístupu členům komise 

k uvedenému plánu. Mgr. Chromová přivítala navrhované možnosti k aktivnímu řešení 

problémů vyjmenovaných v Plánu prevence kriminality. Poukázala na nutnost přímé 

terénní práce a jmenování manažera prevence kriminality včetně spoluúčasti MČ na 

realizaci projektů, což jsou podmínkou plnění programu prevence kriminality. Také 

nabídla pomoc v rámci práce manažera prevence kriminality. Místopředsedkyně komise 

Zumrová připomněla důležitost personálního zajištění plnění úkolů. PhDr. Vyhnánek 

podpořil návrh realizace opatření v oblasti prevence kriminality zejména v oblasti práce 

s mládeží.   

ad 2 ) 

Mgr. Vážanský popsal funkci analytické mapy kriminality, který vychází dat zadávané 

Policií ČR a který umožňuje přehledně definovat typy a množství kriminálních činů ve 

vymezených oblastech. Ing. Pekar upozornil na důležitost provázanosti využití mapy 

s prací terénních pracovníků a aby jejich počet odpovídal potřebám řešení problematiky 

kriminality na území MČ. Mgr. Pospíšek podpořil pořízení analytické mapy a jeho 

propojení s řešením bezpečnostních otázek dle plánu prevence kriminality MČ.  

 



ad) 3 

Tajemník komise Ing. Dellamária informoval komisi o návrhu rozpočtu na bezpečnost a 

krizové řízení na rok 2023. Upřesnil skladbu jednotlivých rozpočtových položek a výši 

přidělených financí (viz. příloha č.1). Oproti loňskému roku se zvýšil rozpočet o 30%. 

Na základě doporučení sboru dobrovolných hasičů Kbely provádějících výstavbu 

protipovodňových zábran se navrhuje nákup dalších 2 kusů redukcí na plnící ventil 

k vakům. Z důvodů ztráty svítivosti stávajícího led projektoru krizového štábu se 

navrhuje jeho výměna za výkonnější projektor ASUS P3E. 

Mgr. Vážanský navrhl doplnit položku nákupu ostatních služeb o 100 tisíc Kč k pořízení 

analytické mapy kriminality pro městskou část Praha 9.  

Členové komise předložený návrh rozpočtu jednohlasně schválili včetně upraveného 

návrhu rozpočtu na rok 2023. 

ad 4) 

Předseda komise shrnul projednávané body jednání a navrhl na další jednání pozvat 

zástupce mezinárodního bezpečnostního institutu a vedoucího sociálního odboru úřadu 

MČ k dořešení otázek v oblasti prevence kriminality. 

 

      Usnesení komise k bodům: 

1.  Komise doporučuje zajistit pro potřeby řešení prevence kriminality na území městské 

části Praha 9 přístup k analytické mapě kriminality. 

 2.  Komise vzala na vědomí návrh rozpočtu na bezpečnost a krizové řízení na rok 2023 

a doporučuje rozpočet navýšit o 100 tisíc Kč. 

3.  Komise požádala Mgr. Vážanského k zajištění přítomnosti zástupců mezinárodního 

bezpečnostního institutu a vedoucího sociálního odboru ÚMČ na příští jednání komise.  

 

Zapsal:  Ing. Alexander Dellamária    Schválil:   Mgr. Tomáš Kladívko 

                       tajemník BK                              předseda BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



 
 

 

 

Příloha č.1 

 

Text 

Plán pořízení Rozpočet 

v tis. Kč v tis. Kč 

  Ochrana obyvatelstva   64 

  Drobný hmotný dlouhodobý majetek   Projektor pro krizový štáb 13.00 

  Materiál    Redukce na plnící ventil se spojkou C52 12,00 

  Nákup ostatních služeb 

    

   Záloha na nouzové ubytování  

    

34,00 

  Činnost bezpečnostní rady a krizového štábu 5,00 

  Bezpečnost a veřejný pořádek 
 

180 

  Nákup ostatních služeb   Cvičení, pohoštění, ostatní služby 80,00 

  Věcné dary   Policie ČR, Městská policie, HZS HMP, SDH 100,00 

  Celkem    244,00 

 

 
 
 
 
 


