
Zápis z jednání komise bezpečnostní a prevence kriminality Rady MČ 

Praha 9 ze dne 22.2.2023 
 

Přítomni:  Mgr. Tomáš Kladívko, Lenka Zumrová, Mgr. Adam Vážanský, Mgr. et. Mgr. 

Ilona Chromová, Bc. Jan Poupě, Mgr. Pavel Pospíšek, Ing. Alexander Dellamária 

Hosté : JUDr. Tomáš koníček, Mgr. Jana Dobišová Zemanová, Bc. Petr Slavíček 

                     

Program jednání: 

 

1. Realizace Plánu prevence kriminality městské části Praha 9 v roce 2023 a 2024. 

2. Různé, diskuse.                

 

Jednání zahájil předseda komise pan Mgr. Tomáš Kladívko. Přivítal hosty a požádal 

členy komise o hlasování ke schválení programu jednání. Členové komise schválili 

program jednání. Termín další schůzky byla stanovena na 24.4.2023.   

ad 1 ) 

Pracovník mezinárodního bezpečnostního institutu JUDr. Koníček seznámil členy 

komise s podmínkami získání dotace na zřízení pozic asistentů prevence kriminality. 

Upozornil na problematiku výkonu funkce, kdy asistent je zaměstnancem městské části 

a současně podléhá řízení městské policie hl.m.Prahy, v rámci kterého svoji činnost 

vykonává. Z uvedeného důvodu zřízení pozice asistenta podléhá souhlasu městské 

policie. Dále doporučil realizaci pracovní pozice manažera prevence kriminality jako 

jedné z podmínek pro získání dotace. Vzhledem k náročnosti řešení pracovních úkolů 

navrhl přijmout zaměstnance nejméně na 0,5 pracovního úvazku. Doporučil předběžně 

zpracovat dílčí projekt k získání dotace pro rok 2024.  

Mgr. Vážanský připomněl nutnost koordinace přípravy realizace programu se změnou 

bezpečnostní komise magistrátu hl.m.Prahy a následně předložit požadavky schválení 

pozic bezpečnostního asistenta u městské policie. Zmínil změnu ve vedení obvodního 

ředitelství policie ČR III, v rámci které bychom mohli zkvalitnit spolupráci v oblasti 

prevence kriminality.  

Místopředsedkyně Zumrová upozornila na možnost získání mzdových prostředků pro 

asistenty ze státní dotace a možnost zapojit školy s bezpečnostním zaměřením do 

vzdělávacích projektů.  

Členka komise Mgr. Chromová se vzhledem k jejím k dlouhodobým zkušenostem s 

přímým výkonem pozice manažera prevence kriminality ucházela o tuto pozici. 

Vzhledem k tomu, že není zaměstnancem MČ Prahy 9, není možné, aby tuto pozici 

zastávala. Dále zmínila, že s vedoucí útvaru prevence kriminality MP HMP Mgr. 

Vetešníkovou předjednala prevenci k cílové skupině seniorům. Jedná se o přednášky a 

zároveň realizaci projektu Senior akademie pro aktivní seniory P9, který  byl na MČ P9 

realizován naposledy v roce 2018. Pro MČ P 9 to znamená pouze zajistit prostory, což 

dle sdělení komise není problém. Mgr. Vážanský přislíbil, že se s Mgr. Vetešníkovou 

spolupráci domluví. 

Vedoucí sociálního odboru Mgr. Dobišová-Zemanová seznámila členy komise se 

stavem výkonu funkce manažera prevence kriminality, kdy tato pozice je v rámci úřadu 

naplněná na 0.1 úvazku a je spojena s funkcí pracovníka protidrogové prevence. Odbor 

každoročně podává žádosti na dotační tituly zejména týkající se na mládeže. 

Předseda komise Mgr. Kladívko upozornil na možnost řešení výkonu funkce manažera 

prevence kriminality ve spolupráci s jinou městskou části, např. Prahou 14, kdy by tato 



pozice byla naplněná na obou částech na půl úvazku. Dále navrhl členům komise dodat 

tajemníkovi komise do poloviny března náměty na dotační tituly na rok 2024. 

 

 

ad) 2 

Mgr. Vážanský upozornil na možný bezpečnostní problém zřízením vietnamské 

prodejny při vstupu do metra Vysočanská (u Lídlu), kde by následkem prodeje 

alkoholických nápojů mohli vznikat situace komplikující bezpečnost občanů.  

Tajemník komise Ing. Dellamária požádal komisi o úpravu skladby již schválených 

položek finančního rozpočtu na bezpečnost, v rámci kterého navrhuje zajistit nákup 

medailí pro odměňování složek integrovaného záchranného systému působících na 

území MČ Prahy 9. 

 

      Usnesení komise k bodům: 

1. Komise doporučuje vytvoření pracovní pozice manažera prevence kriminality na 0,5 

úvazku v rámci odboru kanceláře starosty a tajemníka úřadu MČ Praha 9. 

2. Komise doporučila členům komise zaslat tajemníkovi komise náměty pro žádost o 

dotaci v oblasti prevence kriminality do 31.3.2023. 

3. Komise vzala na vědomí úpravu rozpočtu pro bezpečnost a krizové řízení k zajištění 

medailí za zásluhy o MČ Praha 9. 

   

 

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

                       tajemník BK                              předseda BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 
 

 

 


