Komise pro prevenci kriminality Rady města Beroun
Zápis č. 2/2020
z jednání komise pro prevenci kriminality, konané dne 25.5.2020 od 17,00 hodin v Berouně.
Přítomni
Předsedkyně komise: Mgr. Markéta Tutterová
Členové komise: Mgr. Olga Chocová, Mgr. Kateřina Vicková, Mgr. Luboš Zálom, DiS.,
Bc. Radka Redzinová, Mgr. Jiří Sixta, npor. Bc. Lucie Švestková.
Omluveni:. Alexandr Scherber, Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová
Tajemnice: Jana Plavcová
Zapisovatel: Jana Plavcová
Ověřovatel zápisu: Bc. Radka Redzinová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení komise
Informace z jednání zastupitelstva města a rady města
Program prevence kriminality města Beroun na rok 2020 – informace k plnění
Různé

K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájila a dále řídila předsedkyně komise Mgr. Markéta Tutterová.
Přivítala přítomné členy a navrhla program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném
znění.
Zapisovatelkou určila Janu Plavcovou a ověřovatelkou zápisu Bc. Radkou Redzinovou.
.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro prevenci kriminality schválila program ve shora uvedeném znění.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Kontrola usnesení komise
Kontrolu plnění usnesení komise provedla tajemnice komise, která konstatovala, že trvá usnesení
k bodu 1.2. ze dne 15.1.2020, zajistit předložení návrhu smlouvy o spolupráci mezi městem
Berouna a městem Hořovice. Smlouva je předkládána na jednání RM dne 27.5.2020.
Ostatní usnesení jsou splněná – více v informací z RM.
Komise pro prevenci kriminality vzala informace o plnění usnesení na vědomí.
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K bodu 3 - Informace z jednání zastupitelstva města a rady města
Rada města Beroun dne 6.5.2020 přijala tato usnesení:
- usnesením č. 156/42/RM/2020 vzala na vědomí Zápis č. 1/2020 z jednání Komise pro prevenci
kriminality konaného dne 10.2.2020.
- usnesením č. 157/42/RM/2020 schválila Dodatek č.1 Obecně závazných zásad pro poskytování
stipendií na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun.
Komise pro prevenci kriminality vzala informace ze zastupitelstva města a rady města na
vědomí.

K bodu 4 – Program prevence kriminality města Beroun na rok 2020 - informace k plnění
Projekty které byly v programu na letošní rok, z důvodu epidemiologické situace jsou plněny
jen omezeně.
Nebylo možné pořádat - Mezioborová setkání pro primární prevenci kriminality
- Den bezpečí
Radě města Berouna bude předložen návrh na pořádání „Pobytového tábora pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin“ i bez poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
Hodnotící komise Ministerstva vnitra České republiky se usnesla, že vzhledem k mimořádným
opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejího trvání a
rozsahu, nepodpoří akce, u kterých se počítá se shromažďováním většího počtu osob či s přímou
prací s rizikovými skupinami osob. Jedná se zejména o nejrůznější pobytové akce (včetně
táborů), vzdělávací akce, konference, volnočasové či skupinové aktivity. Je vysoká
pravděpodobnost, že by se neuskutečnily či byly omezeny a přidělená dotace by nebyla využita,
resp. na akci v omezeném režimu by byla dotace považována za neefektivní.
Celkové finanční náklady na zajištění tábora, který se má konat 22.8.-31.8.2020, jsou ve výši
138 000,- Kč s tím, že spoluúčast zákonných zástupců bude činit 300,- Kč na každé dítě, celkem
tedy 9.000,- Kč. Města Beroun a Hořovice se podělí o zbylé finanční náklady na zajištění tábora
ve výši 129 000,- Kč v poměru 2:1, město Beroun částkou 86.000,- Kč a město Hořovice částkou
43.000,- Kč.
Komise projednala rizika spojená s pořádáním tábora podle Hygienicko-protiepidemického
opatření stanoveného pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 a konstatuje, že tábor
splňuje podmínky v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Komise konstatovala, že
z důvodu přínosu pro cílovou skupinu je vhodné tábor zrealizovat i za zvýšených opatření.
Detaily plnění budou ošetřeny smlouvou s pronajímatelem tábora, Českou tábornickou unií,
Záskalák Liteň. Pronajímatel bude garantovat podmínky k dodržení hygienických opatření,
budou vydefinovány storno poplatky a rizika spojená s provozem.
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Usnesení:
Komise pro prevenci kriminality navrhuje Radě města Beroun přijmout
následující usnesení:
1.) Rada města Beroun bere na vědomí
nepřidělení dotace ze státního rozpočtu na „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin“
2.) Rada města Beroun schvaluje
realizaci „Pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ i bez
dotace ze státního rozpočtu. Celkové finanční náklady budou hrazeny městem Beroun a
městem Hořovice v poměru 2:1 a příspěvkem zákonných zástupců.
Hlasování:

7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 5 – Různé
Členové komise se již neformálně sešli k jednání o přípravě plánu na období 2021-2025. Probíhá
získávání statistických dat (kriminalita, nezaměstnanost, výše vyplacených dávek). Následně
členové komise vyhodnotí rizikové oblasti, na které se zaměří v příslušném období.

Komise pro prevenci kriminality bere informaci na vědomí.

Předsedkyně komise ukončila jednání v 18,45 hodin.
Další jednání komise se uskuteční 14. září 2020 v 17 hodin.
Zapsala: Jana Plavcová
Ověřila: Bc. Radka Redzinová
Předsedkyně komise: Mgr. Markéta Tutterová

3

