Komise pro prevenci kriminality Rady města Beroun
Zápis č. 1/2020
z jednání komise pro prevenci kriminality, konané dne 10. 2. 2020 od 17,00 hodin v Berouně.
Přítomni
Předsedkyně komise: Mgr. Markéta Tutterová
Členové komise: Mgr. Olga Chocová, Alexandr Scherber, Mgr. Kateřina Vicková, Mgr. Luboš
Zálom, DiS
Tajemnice: Jana Plavcová
Omluveni:. npor. Bc. Lucie Švestková , Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, Bc. Radka Redzinová,
Mgr. Jiří Sixta,
Zapisovatel: Jana Plavcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Olga Chocová
Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace z jednání zastupitelstva města a rady města
3. Den bezpečí města Beroun – příprava programu
4. Mezioborová setkání pro primární prevenci kriminality – příprava setkání
5. Obecně závazné zásady pro poskytování stipendií na zájmové volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun
změna – článku I. Úvodní ustanovení, bod 5.
II. Všeobecné podmínky pro poskytování stipendia, bod 1, oddíl první
Jednání
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 Mgr.Olgu Chocovou.
Usnesení:

Komise pro prevenci kriminality schválila program ve shora uvedeném

znění.
Hlasování:

5 pro – proti – 0 zdržel se
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K bodu 2 – Informace z jednání zastupitelstva města a rady města
Rada města Beroun dne 15.1.2020 přijata tyto usnesení:
- usnesením č. 12/34/RM/2020 vzala na vědomí Zápis č. 5/2019 z jednání Komise pro prevenci
kriminality konaného dne 16.12. 2019.
- usnesením č. 13/34/RM/2020 vzala na vědomí Informace o plnění Programu prevence
kriminality města Beroun za rok 2019
- usnesením č. 14/34/RM/2020 schválila Program prevence kriminality města Beroun na rok
2020
- usnesením č. 15/34/RM/2020 schválila Stipendia na zájmové volnočasové aktivity dětí z
nízkopříjmových rodin ve městě Beroun.

Usnesení: Komise pro prevenci kriminality vzala informace ze zastupitelstva a rady města
na vědomí.

K bodu 3 – Den bezpečí města Beroun – příprava programu
Proběhlo jednání o průběhu Dne bezpečí, který se bude konat 5.6.2020 v autokempu Na Hrázi.
Aktuálně je potvrzená účast BESIPu – otočný trenažér, nárazový trenažér, a ostatní služby,
Předběžně domluveno s Policií ČR:
- Dálniční oddělení Rudná se stánkem prevence, policejním autem a motocyklem
V jednání je účast:
Zásahové jednotky Středočeského kraje - ukázka zadržení pachatele
Poříčního oddělení Labe na řece - ukázka záchrany tonoucího
Letecké služby Policie ČR - pro veřejnost prohlídka vrtulníku
Hasičský záchranný sbor Beroun
Psovodi Rokycany
Magdaléna, o.p.s., Pro zdraví 21, Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace,
autoškola Zavadilka, Rehabilitační nemocnice Beroun, Hygienická stanice Středočeského kraje,
Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem, Základní kynologická organizace Beroun, Česká
průmyslová a zdravotní pojišťovna, Oblastní spolek Českého červeného kříže, Bezpečná Zóna,
z.s.

Usnesení:

Komise pro prevenci kriminality vzala informace na vědomí.

K bodu 4 – Mezioborová setkání pro primární prevenci kriminality – příprava setkání
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Setkání se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Beroun.
Pozváni budou ředitelé a preventisté základních a středních škol z Berouna, které osloví Bc.
Radka Redzinová. Mezioborové setkání bude připravené na druhou polovinu května dle volného
termínu přednášející (PhDr. Lenky Průšové, PhD).
Cílem je především získat komplexnější pohled na problémy žáka s možností podpory rodiny při
řešení obtížné životní situace za pomoci zainteresovaných odborníků (např. učitel, psycholog,
speciální
pedagog,
psychiatr,
sociální
pracovník,
příslušník
policie),
dále
stanovit konkrétní návrhy pro další postup v intervenci, ale i přijmout různé pohledy na řešení
problémů.

Usnesení:
Komise pro prevenci kriminality souhlasí s postupem při uspořádání
Mezioborového setkání pro primární prevenci.
Hlasování:

5 pro – proti – 0 zdržel se

K bodu 5 – Změna Obecně závazné zásady pro poskytování stipendií na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun
Proběhla diskuze nad změnou rozšíření projektu přidělení stipendií pro děti 1. a 2. ročníků
základních škol změnou Obecně závazných zásad pro poskytování stipendií na zájmové a
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin a komise se dohodla se na změně.
Pan Zálom v souvislosti s diskuzí o rozšíření možnosti přidělení příspěvku i pro děti prvních a
druhých ročníků navrhl k zamyšlení „zda současný koncept prevence kriminality, který spočívá
v poskytování jakýchsi způsobů vyžití pro děti a mládež, je správný.
Za prvé, nemáme k dispozici žádné věrojatné údaje, že nabídka kroužků či táborů pro děti, které
jsou tzv. sociálně tzv. znevýhodněné skutečně hmatatelně snižují kriminalitu těchto dětí.
Příspěvky a stipendia poskytujeme v zásadě proto, že se předpokládá, že je to správné, protože je
to postup v jiných městech.
Za druhé, obávám se, zda poskytováním příspěvků na vyžití vlastně nesuplujeme něco, co má
dělat sociální odbor, případně charita. Neměli bychom se zaměřit na projekty, které skutečně
úzce souvisejí s kriminalitou, jako dejme tomu organizování kurzů sebeobrany pro starší lidi
nebo vzdělávací programy proti kyberšikaně, apod?
Za třetí, jaksi a priori předpokládáme, že dítě, které je z tzv. sociálně tzv. znevýhodněné rodiny,
bude páchat nepřístojnosti, a uplácíme ho poskytnutím jakéhosi statku. Je to podle mého pohledu
ponižující - jako bychom tvrdili, že pokud mu nedáme příspěvek na kroužek, bude rozbíjet okna.
Takový pohled ho ale v našich očích morálně diskvalifikuje - dítě, které má tendenci rozbíjet
okna, je totiž z definice darebák, bez ohledu na to, zda mu v tom zabráníme poskytnutím
kroužku nebo ne.“
Hlavním cílem bylo:
-předcházení vzniku závadového chování z důvodu nedostatku financí rodiny a tím rizikového
trávení volného času dětí.
-zapojení do volnočasových aktivit, navazování nových přátelství.
-podpora nadání u dětí, které by z důvodu nedostatečného hmotného zabezpečení svými
rodinami nemohly svůj talent rozvíjet pod odborným vedením.
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Usnesení:
Komise pro prevenci kriminality souhlasí s navrženými změnami a
doporučuje Radě města přijmout následující usnesení: Rada města schvaluje změnu
Obecně závazných zásad pro poskytování stipendií na zájmové volnočasové aktivity pro
děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun v předloženém znění.
Změna se týká článku
I. Úvodní ustanovení
5. Projekt je určen pro děti od 1. do 9. třídy základní školy, včetně odpovídajících ročníků
gymnázia, žijící v nízkopříjmových rodinách.
II. Všeobecné podmínky pro poskytování stipendia
•

má ve výchově dítě, které
- je žákem 1. - 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku gymnázia
- má trvalé bydliště na území města Beroun

Hlasování:

5 pro – proti – 0 zdržel se

Předsedkyně komise ukončila jednání v 18,20 hodin.
Další jednání komise se uskuteční 1. dubna 2020.
Zapsala: Jana Plavcová
Ověřila: Mgr. Olga Chocová
Předsedkyně komise: Mgr. Markéta Tutterová
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