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Zápis ze zasedání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality konané 

dne 23. ledna 2019 

 
Přítomni: Mgr. Martin Mokroš, Tomáš Čepa, Michael Piňos, David Červinka, Roman 
Kupka, Bc. Petr Sekanina, Miroslav Herink, Mgr. et Mgr. František Richter, Karel 
Piňos, Pavel Zástěra, Petr Ivančík 
Omluven: Bc. Jiří Šťastník 
Nepřítomen: Pavel Liška 
Přizváni: Bc. Gabriela Petrželová, PhDr. Libor Šebestík, por. Bc. František Kořínek 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda komise Mgr. Mokroš. 
 
 
1. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zasedání komise v novém složení,  

předseda komise předal členům jmenovací dekrety. Členové komise se vzájemně 
seznámili a byli představeni hosté z řad odborné veřejnosti-PhDr. Libor Šebestík- 
zástupce ředitele Městské policie v Prostějově a Bc. Gabriela Petrželová-manažer 
prevence kriminality, kteří budou zváni na každé zasedání komise. Hosté z řad 
odborné veřejnosti seznámili členy komise s tím, v jaké instituci pracují, jaká je 
jejich pracovní pozice a pracovní náplň. 

 
2. Členové komise byli tajemnicí komise seznámeni s termíny konání jednotlivých 

zasedání komise s tím, že zasedání budou začínat v 15,30 hod., s největší 
pravděpodobností  budou probíhat v zasedací místnost ve dvoře radnice. Dále 
byli členové komise seznámeni s podstatnou částí usnesení Rady města 
Prostějova ze dne 29. 11. 2018 stran zpracování a nakládání s osobními údaji a 
zachovávání mlčenlivosti. 

 
 



3. Bc. Petrželová-manažer prevence kriminality, seznámila stručně členy komise 
s doposud realizovanými projekty prevence kriminality ve městě Prostějově s tím, 
že vypracuje přehled projektů od roku 2012 dosud včetně finančních nákladů a 
výše dotace. Materiál bude zaslán členům komise současně s tímto zápisem. 
Podrobněji budou záležitost projektů řešena na dalších zasedání, kdy bude 
k dispozici zpracovaná powerpointová prezentace. 

 
 

4. PhDr. Šebestík, zástupce ředitele MP Prostějov pohovořil o projektech prevence 
kriminality, které realizovala a realizuje MP, konkrétně hovořil o Skupině prevence 
MP a její činnosti.  
 

5. V průběhu zasedání se dostavil por. Bc. František Kořínek, tiskový mluvčí PČR   
    ÚO Prostějov. Proběhla diskuze mezi všemi zúčastněnými na téma stav kriminality  
    v Prostějově. 
 
 
Příští zasedání proběhne dne 13. března 2019 od 15,30 hod. v zasedací 
místnosti ve dvoře radnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Mgr. Martin Mokroš v.r.               Zapsala: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová v.r.  
              předseda komise                                              tajemník komise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


