STATUT
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
RADY MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) V souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů byla zřízena Komise prevence kriminality (dále jen „KPK“).
(2) Komise je stálým poradním a iniciativním orgánem Rady Města Ústí nad Orlicí (dále jen
„Rada města“) v oblasti bezpečnosti a ze své činnosti jí je odpovědna.
Článek 2
Působnost KPK
Komise prevence kriminality:
(1) připravuje podklady pro vytvoření strategie města Ústí nad Orlicí v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality,
(2) soustřeďuje informace a analytické podklady pro vyhodnocení rozsahu problémů
způsobených kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy na území města Ústí
nad Orlicí,
(3) zpracovává pro radu města stanoviska a doporučení v oblasti bezpečnosti, prevence
kriminality a dalších sociálně patologických jevů,
(4) zabezpečuje provázanost a součinnost při uplatňování principů prevence kriminality na
území města Ústí nad Orlicí,
(5) navrhuje a předkládá programy, projekty, jednorázové akce nebo opatření v oblasti
bezpečnosti, prevence kriminality nebo dalších sociálně patologických jevů,
(6) koordinuje postupy při ochraně před trestnou činností,
(7) každoročně zpracovává zprávu o činnosti v oblasti prevence kriminality, kterou
předkládá Radě města,
(8) plní další úkoly stanovené Radou města, na základě schváleného rozpočtu.
Článek 3
Složení KPK
(1)
(2)
(3)
(4)

KPK má nejvýše 10 členů, kterými jsou předseda a další členové.
Jednotlivé členy KPK a předsedu komise schvaluje Rada města.
Členy KPK jmenuje a odvolává Rada města.
Předseda KPK:
odpovídá za její činnost Radě města,
svolává a řídí jednání KPK,
předkládá členům KPK ke schválení plán prevence v oblasti prevence
kriminality,
přenáší stanoviska a náměty KPK Radě města,
rozhoduje o přizvání hostů, odborných poradců a dalších osob na jednání KPK,
zastupuje KPK navenek, podepisuje její stanoviska, doporučení a další
materiály.

(5) Členové KPK:

-

mají právo předkládat KPK návrhy a podílet se na jejím jednání,
jsou povinni účastnit se podle svých možností jednání KPK,
jsou povinni se předem omluvit předsedovi KPK, nemohou – li se účastnit
jednání,
- v jednání jsou povinni být nestranní a dopředu oznámit svůj zájem či prospěch
v projednávané věci,
- mají právo navrhnout doplnění programu jejího zasedání.
(6) Manažer KPK:
- administrativně a technicky zabezpečuje činnost KPK,
- soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost KPK,
- soustřeďuje podněty veřejnosti,
- soustřeďuje a zpracovává odborné podklady pro jednání KPK,
- zpracovává návrhy, žádosti a závěrečné vyhodnocení projektu KPK,
- vyhotovuje zápis z jednání KPK.
Článek 4
Jednání KPK
(1) KPK se ke svému jednání schází podle potřeby, nejméně 1 x za 2 měsíce.
(2) Jednání komise se řídí Jednacím řádem komisí Rady města Ústí nad Orlicí schváleného
RM 161/9/RM/2019, ze dne 21. 1. 2019.
(3) Termín zasedání KPK určí předseda.
(4) Z jednání KPK je vyhotoven zápis, který podepisuje předseda komise, je předkládán
Radě města a zveřejněn na webových stránkách města.
(5) Na zasedání KPK je možno podle potřeby přizvat další osoby, je-li to účelné k danému
jednání.
(6) Činnost KPK zabezpečuje MěÚ v Ústí nad Orlicí prostřednictvím odboru sociálních
služeb.
Článek 5
Povinnosti členů komise
Členové KPK jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím a ztrátou osobní
údaje fyzických osob, s nimiž při výkonu své funkce přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti
trvá i po skončení výkonu funkce člena komise.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 18. 2. 2019 na základě schválení Rady města Ústí
nad Orlicí pod č. usnesení 208/11/RM/2019 OSS/1.
(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Rady města Ústí nad Orlicí.
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