Z á p i s č. 1
z jednání komise bezpečnosti
ze dne 7. 1. 2015
Přítomni: J. Havlíček, V. Hájek, P. Janík, L. Žofka, J. Svoboda, M. Němcová, E. Dobiašová,
J. Nouza, P. Štolba, P. Link,
Omluveni: J. Růžičková, J. Pardubský,
Hosté:
J. Nekolný, M. Pačes
Jednání zahájil a vedl předseda komise pan J. Havlíček.
Program:
1) Představení členů komise
2) Jednací řád
3) Volba místopředsedy komise
4) Informace o aktuální bezpečnostní situaci P ČR a MP
5) Prostory pro umístěn í služebny MP
6) Různé
1 - Členové komise se představili ostatním a stručně nastínili své priority.
Vzhledem k počtu členů je nutno komisi doplnit na lichý počet. Pan Janík doporučí RM,
aby se členem komise stal pan Martin Pačes.
2 - Do příštího jednání si členové komise připraví případné připomínky k jednacímu řádu
komise a zašlou je p. Hájkovi. Na příštím jednání bude jednací řád aktualizován.
Po schválení Jednacího řádu bude zápis po podpisu předsedou /místopředsedou /
předkládán RM a následně zaslán členům a vložen na stránky města.
3- Předseda komise vyzval k předložení návrhů na místopředsedu komise. Pan Janík navrhl
p. Zofku, který nabídku nepřijal. Pan Havlíček navrhl pana Hájka.
Návrh usnesení: Komise bezpečnosti volí bezpečnostního ředitele pana Václava Hájka
místopředsedou komise bezpečnosti.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se hlasování: 2
Usnesení bylo přijato.
4 - Pan Svoboda podal informaci o bezpečnostní situaci ve městě a o činnosti MP.
Dochází k opakovaným krádežím okapů. Vyhláška o požívání alkoholu je většinou
Dodržována. Dáno ke zvážení případné rozšíření zón, kde je zákaz požívání alkoholu
na veřejnosti.
Diskuze k parkování v ul. Krále Jiřího.
5 - Jednáno a variantách přestěhování služebny MP do jiného objektu.
6 - Domluveno, že jednání KB se bude konat každé první pondělí v měsíci. První schůzka
v únoru 2015 se bude konat v počítačové učebně v čp. 56. Následně se určí, kde budou
další jednání probíhat.
Živnostenský úřad připravuje informaci k ochraně spotřebitelů.
Dne 8. 1. 2015 se koná seminář ke Koncepci MP.
Členové si připraví návrhy na plán práce této komise.
Příští jednání komise se bude konat v pondělí, 9. 2. 2015 v 17,00 hodin v počítačové
učebně radnice v čp. 56.
-----------------------------------------------------Jiří Havlíček
Předseda komise
zapsal: Hájek

