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Město Ústí nad Orlicí 

 

 

ZÁPIS 
Komise prevence kriminality 
z jednání č. 3/2020 ze dne 08. 09. 2020 

 
                                                                                                                         č.j.: MUUO/33700/2020/SOC/tluk 

PK20-zápis/584/2020 
 

Přítomni: 
Jiří Preclík, Mgr. Ivana Nečekalová, Martin Saifrt, Ing. Bc. Martin Faltus, 
JUDr. Jiří Urban, Bc. Markéta Müllerová, Dis. (viz prezenční listina). 

Omluveni: npor. Bc. Tomáš Blažek, Mgr. Robert Oláh, Dalibor Adam 

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Lukes 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Dělnická 1405, odbor sociálních služeb, od 9:00 hod. 

Hosté:  

Program: 

 Kontrola zápisu z minulé jednání komise 

 Zážitkový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Asistenti prevence kriminality 

 Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) 

 Beseda pro seniory 

 Představení KyberLIFE 

 Beseda „Víte, co dělají…“ 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání komise 

Kontrola zápisu ze dne 30. 6. 2020 
Bez připomínek 
 
2. Zážitkový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Město v termínu od 11. 9. 2020 do 15. 9. 2020 uskuteční Zážitkový pobyt pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Pobyt připravuje odbor sociálních služeb a OSPOD Ústí nad Orlicí ve 
spolupráci s Městskou policií Ústí nad Orlicí. Pobytu se zúčastní 10 dětí, kteří spadají do cílové 
skupiny. Místem pobytu bude Chata Bublačka v Pastvinách. 

Při pobytu budou respektována vládní nařízení a dodržována budou hygienická opatření. Před 
odjezdem bude dětem např. změřena teplota, k dispozici budou desinfekce. 
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3. Asistenti prevence kriminality 

Obě pozice APK budou hrazeny plně z rozpočtu města.  
 
4. Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) 

Do 30. září 2020 má velitel MP Ing. Bc. Faltus předložit RM vyhodnocení současného umístění bodů 
kamerového systému s návrhem potřebné obnovy nebo rozšíření. 

Členové komise byly seznámeni s návrhem a plánem nových kamerových bodů v areálu Perly. 

ÚKOL: Manažer prevence kriminality zjistí možnosti dotační podpory MV ČR pro vybudování nových 
kamerových bodů. 

 
5. Beseda pro seniory 

Městem plánovaná beseda pro seniory by se měla uskutečnit dne 21. 10. 2020 v prostorách jídelny 
Centra sociálních služeb. Besedu povede preventistka PČR por. Mgr. Lenka Vilímková. Seniorům, 
účastníkům besedy, budou jako dárek předány kalendáře pro seniory a jiné propagační materiály. 
Projekt bude financován z rozpočtu města – kapitola prevence kriminality. 
 
6. Představení KyberLIFE 

Plánovaná preventivní divadelní představení KyberLIFE (téma bezpečnosti dětí na internetu a 
sociálních sítích) pro žáky 2. stupně místních škol se uskuteční v průběhu listopadu 2020 v prostorách 
Malé scény. Maximální kapacita jednoho představení je 55 žáků, proto byly jednotlivé třídy škol 
rozděleny do stanovených skupin. Každá škola dostala jasný rozpis svých představení. Celkem bude 
odehráno 16 představení. Projekt bude financován z rozpočtu města – kapitola prevence kriminality. 
 
7. Beseda „Víte, co dělají…“ 

Plánovaná preventivní beseda „Víte, co dělají vaše děti na internetu“ pro rodiče žáků 2. stupně 
místních škol se uskuteční dne 20. 10. 2020 v časech od 17 hod a od 19 hod (rozděleno podle škol). 
Besedu povede preventista Krajského ředitelství police Pardubického kraje kpt. Mgr. Jiří Tesař 
a youtuber Tommy. Projekt bude financován z rozpočtu města – kapitola prevence kriminality. 
 
 
 
 
 
Termín příštího jednání: 

Dne 8. 12. 2020 v 9,00 hod. v prostorách odboru sociálních služeb, ul. Dělnická 1405. 
 

    

Zapsal: Mgr. Tomáš Lukes Manažer prevence kriminality   

Ověřil: Jiří Preclík Předseda komise   

 
 

 




