Město Ústí nad Orlicí
Komise prevence kriminality

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 3/2015 ZE DNE 15. 6. 2015
PŘÍTOMNI:

Jiří Preclík, Mgr. Tomáš Lukes, Ing. Bc. Martin Faltus, Bc. Markéta
Čadová, Dis., npor. Bc. Tomáš Blažek, Pavel Borek

OMLUVENI:

JUDr. Zdeněk Ešpandr, Mgr. Robert Oláh, Ing. Josef Kopecký

HOSTÉ:

JUDr. Eva Kalousková, Mgr. Ivana Nečekalová

ZAPISOVATEL:

Mgr. Tomáš Lukes

ČAS JEDNÁNÍ, MÍSTO:

9,30 hod., Ústí nad Orlicí, Dělnická 1405 – zasedací místnost

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Kontrola zápisu ze dne 27. 4. 2015
2. Rozhodnutí Programu prevence kriminality 2015
3. Informace z MV ČR, pokračování projektů
4. Komunitní plácek na J. K. Tyla
5. Hlášení ZŠ Třebovské – trafika „U Toníka“
6. Různé

K BODU 1.
Kontrola zápisu ze dne 27. 4. 2015
Bez připomínek.

K BODU 2.
Manažer prevence kriminality seznámil členy se zněním Rozhodnutí o poskytnutí dotací ze
státního rozpočtu na projekty prevence kriminality města. Projekt „Asistent prevence
kriminality 2015“ obdržel dotaci ve výši 403.000,- Kč. Projekt „Preventivní aktivity klubu
Kamin 2015“ kráceny v části počtu pobytů a v části preventivních přednášek. Projekt
podpořen částkou 87.000,- Kč.

K BODU 3.
Manažer prevence kriminality seznámil členy s informacemi z krajského výjezdního setkání
manažerů prevence kriminality:
1) Odbor prevence kriminality k 1. 6. 2015 zrušen. Nyní součástí nově vzniklého Odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra. Personální změny.

2) Druhé kolo dotačního řízení PPK 2015 nebude v letošním roce vypsáno – peníze
vyčerpány již v prvním kole.
3) Kamerové a dohlížecí systémy:


Obec Libchavy usiluje o vybudování kamerových bodů a napojení na pult
Městské police Ústí nad Orlicí. Obec ve spojení s Ministerstvem vnitra, jednání
s Městskou policií Ústí nad Orlicí.



Vlakové nádraží Ústí nad Orlicí – informace PČR npor. Blažek:
o Jednání se SŽDC a ČD o napojení kamer rozmístěných v okolí vlakového
nádraží na centrální pult PČR. Vyjádření – nelze propojit, nádraží není ještě
zkolaudováno.
o Na nádraží zaznamenán zvýšený počet krádeží jízdních kol. Kola jsou
odcizována ze stojanů za bílého dne. Otázka prevence – kamerové body,
uzamykatelné stojany pro kola, možnost vybudování „domova pro kola“,
kolárna v „opuštěné“ budově, apod.

4) Pokračování projektu Asistent prevence kriminality ve městě Ústí nad Orlicí:


Informace od A. Poláka z MV ČR – městský projekt podpořen již 3x, v příštím
roce již nebude projekt ze strany MV ČR peněžně podporován. Nutné zajistit jiné
financování ze strany města, ÚP apod.



Zachování pozic APK ve městě – dobré výsledky práce potvrzovány PCŘ i MP
Ústí nad Orlicí. Uklidnění situace v okolí domu na J. K. Tyla i dalších lokalitách.



Možnosti financování ze strany Úřadu práce ČR. Aktivní politika zaměstnanosti
 příspěvek na společensky účelná pracovní místa. Problém - pro uchazeče
o zaměstnání evidované na ÚP, podpora po dobu 6 měsíců, udržitelnost (viz
příloha č. 1.).



Možnost udržení pracovní pozice v rámci Městské policie. Počet zaměstnanců
stanoven na 16 strážníků + 2 osoby. Nemusí tedy docházet k navýšením stavu
zaměstnanců. Potřeba navýšit rozpočet MP, tzn. 1x APK na rok cca 200.000,-Kč.



Informace od APK. Dotazují se na možnost pokračování projektu, nejistota.
Již mají domluvená pracovní místa, uvažují o ukončení pracovního poměru.
Pokud by skončili, musela by se vracet část dotace.

ÚKOL:
1. Npor. Bc. Tomáš Blažek se dne 20. 7. 2015 zúčastní zasedání Rady města. Sdělení
postoje PČR k pokračování projektu Asistentů prevence kriminality.
2. Bc. Ing. Martin Faltus se dne 20. 7. 2015 zúčastní zasedání Rady města. Sdělení
postoje MP Ústí nad Orlicí k pokračování projektu Asistentů prevence kriminality.
3. Uspořádat setkání s A. Polákem z MV ČR na téma možností pokračování projektu
Asistent prevence kriminality – zajistí manažer prevence kriminality Mgr. Tomáš
Lukes

K BODU 4.
Členové komise seznámeni s dopisem a záměrem pana Bc. Daniela Dostrašila (Jednota
bratrská, RC Srdíčko) o vybudování komunitního plácku u domu na ulici J. K. Tyla.
Komunitní plácek by vznikl v rámci kampaně Společně proti předsudkům, dotace by bylo
možné čerpat z Open society fund. Více o záměru dopis D. Dostrašila (viz příloha č. 2.).
ÚKOL:
1. Ing. Bc. Martin Faltus – zajištění průzkumu veřejného mínění občanů z domu na J. K.
Tyla prostřednictvím Asistentů prevence kriminality. Zjištění potřebnosti projektu,
zájmu obyvatelstva o projekt, možnosti udržování plácku apod. Zajištění průzkumu do
cca 1 měsíce.
2. Zjištění o jakou část prostranství se jedná, majetkové poměry apod. – informace
Majetkoprávní odbor MěÚ Ústí nad Orlicí.

K BODU 5.
Informace od pana ředitele ZŠ Třebovská Mgr. Svatoše o problematice trafiky „U Toníka“,
kam si žáci chodí kupovat cigarety. Žáci školy vědí, že ve zmíněné trafice jim cigarety
prodají. Prosí o řešení situace ze strany města.
Sdělení PČR npor. Blažek:
 Oznamovací povinnost školy, pokud žáci uvádějí konkrétní zařízení, kde cigarety
zakoupili a jsou ochotni vypovídat jako svědci. Následuje možnost řešení PČR
s konkrétním zařízením a provozovatelem. Ujištění, že žáci nemusí mít strach z postihu
PČR. Pokud se bude incident opakovat, škola ohlásí PČR nebo MP Ústí nad Orlicí.
 PČR apeluje na město o rozšíření „bezalkoholové zóny“ na ulici T. G. Masaryka
a přilehlé části, především park „u bubeníka“ a zeleň u čajovny.
 V uplynulé době proběhly kontroly ČOI a Celní správy v „problémových“ zařízeních
včetně trafiky „U Toníka“. Kontrola byla v pořádku.
ÚKOL:
1. Ing. Bc. Martin Faltus – zvýšený dohled MP ve zmíněné lokalitě T. G. Masaryka
(možnost zaparkování automobilu MP). Zajištění odstranění popelníku na ulici.
2. Rozšíření „bezalkoholové zóny“ formou veřejné vyhlášky – bod jednání pro Radu
města – termín září 2015.

K BODU 6.


Preventivní akce v rámci „Město v pohybu 2015“
o V rámci městských slavností „Město v pohybu“ uskutečněna preventivní akce
zaměřená na prodej a konzumaci alkoholu dětí a mladistvých.
o Akce uskutečněna ve spolupráci OSPOD Ústí nad Orlicí, Městská police Ústí nad
Orlicí a PČR Ústí nad Orlicí.
o Kontrolováni prodejci, zda neprodávají alkohol dětem a mladistvým. Při kontrole
nebyly zjištěny problémy. Prodejci v případě nejistoty kontrolovali občanské
průkazy.

Dovolujeme si Vás oslovit jménem Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích s informací
o aktuálních možnostech a finančních příspěvcích nabízených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
a evropských strukturálních fondů. Níže uvedené nástroje a projekty jsou realizovány ve všech
okresech Pardubického kraje; podrobné informace je možné získat na níže uvedených kontaktních
pracovištích úřadu práce

AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
Společensky účelná pracovní místa (dále jen SÚPM)
Úřad práce může poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na společensky účelná pracovní místa, pokud
plánují přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit uplatnění jiným
způsobem. Příspěvek je určen k částečné úhradě vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění.
Příspěvek na vyhrazená SÚPM je poskytován po dobu obvykle 6 měsíců, zaměstnavatel o něj žádá
prostřednictvím vybraného kontaktního pracoviště, u něhož jsou evidováni uchazeči o zaměstnání, kteří
jsou předmětem žádosti zaměstnavatele. V současné době je příspěvek poskytován v maximální výši
v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou do 15 000 Kč/měsíčně, v závislosti na délce
úvazku, v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 13 000 Kč/měsíčně, opět v závislosti
na délce úvazku.
Vymezení umísťovaných uchazečů – evidovaní minimálně 12 měsíců; v případě že bude uchazeč
spadat do kategorie nad 50 let věku, nebo OZP, nebo ženy po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15
let, nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 5 měsíců;
uchazeči do 30 let věku, minimální délka evidence 3 měsíce; další podporovanou skupinou jsou
absolventi
Žádost o příspěvek – musí být podána, projednána a případná dohoda o poskytnutí příspěvku mezi
zaměstnavatelem a úřadem práce podepsána před uzavřením pracovního poměru s uchazečem o
zaměstnání; na příspěvek není právní nárok.
Příspěvek na nově zřizovaná pracovní místa, na která zaměstnavatel plánuje přijímat zaměstnance
z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání, je v roce 2015 poskytován v maximální výši 40 000,-.
Kontaktní osoby (se kterými projednáte postup při předložení žádosti a další podrobnosti):
Kontaktní pracoviště Jméno pracovníka
Telefon
e-mail
Pardubice
Ing.Zuzana Mokrenová
950 144 433 zuzana.mokrenova@pa.mpsv.cz
Monika Prudičová
950 144 491 monika.prudicova@pa.mpsv.cz
Chrudim
Bc. Michaela Jeřábková 950 119 411 michaela.jerabkova@cr.mpsv.cz
Martina Nováková
950 119 444 martina.novakova@cr.mpsv .cz
Svitavy
Ivana Frycová
950 163 425 ivana.frycova@sy.mpsv.cz
Markéta Pražanová
950 163 428 marketa.prazanova@sy.mpsv.cz
Iveta Salavcová
950 163 423 iveta.salavcova@sy.mpsv.cz
Ústí nad Orlicí
Květuše Videnská
950 172 326 kvetuse.videnska@uo.mpsv.cz
Ing. Ivana Mikulecká
950 172 325 ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz
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