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Zápis ze zasedání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality konané 

dne 11. září 2019 

 

 
Přítomni: Mgr. Martin Mokroš, David Červinka, Miroslav Herink, Mgr. et Mgr. František 
Richter, Petr Ivančík por. Mgr. František Kořínek, Mgr. Gabriela Slavíková, Bc. Jana 
Kučerová, Bc. Petr Sekanina, Roman Kupka, Pavel Zástěra, Bc. Gabriela Petrželová, PhDr. 
Libor Šebestík, Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová 
Omluven: Pavel Liška, Karel Piňos, Bc. Jiří Šťastník 
Nepřítomen: Tomáš Čepa, Michael Piňos 
 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda komise Mgr. Mokroš.  
 

1/Manažerka prevence kriminality Bc. Petrželová stručně zhodnotila realizaci projektů 
prevence kriminality v letošním roce a společně s PhDr. Šebestíkem představili plány 
projektů prevence kriminality na rok 2020. 
Členové komise předložené návrhy projektů prevence kriminality na rok 2020 po projednání 
jednohlasně schválili a v tomto smyslu bude RMP předloženo doporučení.  
 
 
2/ Bc. Petrželová a PhDr. Šebestík informovali členy komise o pokračujícím projektu 
„Revolution train“, který bude příští rok ve městě Prostějově zrealizován včetně návazného 
programu již počtvrté. Členové komise diskutovali o možnosti nahradit tento projekt jiným, 
dlouhodobějším projektem, který by případně vytvořili a zrealizovali pracovníci K-centra 
v Prostějově. Dohodnuto, že na další zasedání komise bude z tohoto důvodu přizván Mgr. 
David Bezdomnikov, vedoucí oddělení odborných služeb v Olomouckém kraji o.p.s. Podané 
ruce a Bc. Petr Kadlec, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Prostějově. 
Členové komise předložený návrh na realizaci projektu „Revolution train“ v roce 2020 ve 
městě Prostějově po projednání schválili počtem 9 hlasů,(proti 0, zdržel se 3).  V tomto 
smyslu bude RMP předloženo doporučení.  
 
 



3/ PhDr. Šebestík seznámil členy komise s návrhem strojních investic na kapitole 13 MP. 
Členové komise předložený návrh strojních investic na rok 2020 po projednání jednohlasně 
schválili a v tomto smyslu bude RMP předloženo doporučení.  
 
4/Různé: 
Bc. Petrželová předala přítomným informace o významu akce „Seniorská obálka“ včetně 
toho, kdy a kde je možno tuto obálku vyzvednout. 
Dále byli členové komise seznámeni ze strany Bc. Petrželové s projektem „Ozbrojený 
útočník ve škole“, proběhla diskuse na toto téma s tím, že manažerka prevence zašle 
prostřednictvím tajemnice komise všem členům odkazy s bližšími informacemi k tomuto 
projektu.  
 

 

 

 

Příští zasedání proběhne dne 20. listopadu 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 

 

 

 

 

 


