
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

USNESENÍ  

z 1. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 17. 02. 2021 v 15.00 hodin, videokonferenčně, prostřednictvím Microsoft 

Teams 

 

Přítomni:   Jiří Černý, Daniela Bílá, Roman Bílský, Ing. Jan Doubrava, Ing. Petra Gajičová, 

Mgr. Petr Kubis, Ing. Pavel Motešický, Renata Oulehlová, Miroslava Novotná 

Petříková, DiS., Bc. Jan Picka, Martina Svobodová, Karolína Vejmělková 

Omluveni:   Helena Pourová 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění: --- 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 16.30 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Jiří Černý. Poté členové Komise 

schválili následující program: 

 

1. Představení předsedy a členů Komise 

2. Ustanovení zapisovatele Komise a schválení Mgr. Romana Svitáka, vedoucího odboru 

bezpečnosti a krizového řízení KÚKK jako stálého hosta jednání Komise 

3. Volba pověřeného člena komise k vedení jednání v době nepřítomnosti předsedy Komise 

4. Seznámení se s Jednacím řádem komisí 

5. Tvorba a schválení Plánu práce Komise na 1. pololetí roku 2021 

6. Různé a závěr 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Představení předsedy a členů Komise 

 

Jiří Černý - předseda Komise a místostarosta města Chebu se představil přítomným členům 

Komise a vyzval jednotlivé členy, aby se též představili. 

 

Členové Komise: 

Daniela Bílá – koordinátorka České pirátské strany 

Roman Bílský – člen představenstva Safeguard 

Ing. Jan Doubrava – ředitel Územního odboru Cheb, HZS 

Ing. Petra Gajičová – starostka Libavského Údolí  

Mgr. Petr Kubis – ředitel Městské policie Sokolov 

Bc. Jan Picka – místostarosta města Sokolova 

Renata Oulehlová – starostka města Sokolova 

Miroslava Novotná-Petříková, DiS., – manažerka prevence kriminality města Aše 

Martina Svobodová – pracovnice Městského úřadu Chodov, požární prevence a krizové řízení, 

povodňová ochrana 



Karolína Vejmělková – radní města Mariánské Lázně, koordinátorka v organizaci Kotec, o.p.s., 

práce s rodinami 

Ing. Pavel Motešický – Team leader ve společnosti Tchibo, zastupitel Karlovarského kraje  

V  projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 2) Ustanovení zapisovatele Komise a schválení Mgr. Romana Svitáka, vedoucího odboru 

bezpečnosti a krizového řízení KÚKK jako stálého hosta jednání Komise 

Předseda Komise Jiří Černý seznámil členy Komise se zapisovatelkou Komise,  Ing. Bc. Šárkou 

Benešovou, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, odboru bezpečnosti a krizového řízení 

KÚKK, kterou ustanovil po dohodě s ředitelkou Krajského úřadu Karlovarského kraje. Dále 

vyzval členy Komise, aby projednali a případně schválili Mgr. Romana Svitáka, vedoucího 

odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK jako stálého hosta jednání Komise. 

 

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení: 

 

usnesení č. 01/02/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality schvaluje Mgr. Romana Svitáka, vedoucího odboru 

bezpečnosti a krizového řízení, KÚKK jako stálého hosta jednání Komise. 

 

Ad 3) Volba pověřeného člena komise k vedení jednání v době nepřítomnosti předsedy Komise 

Předseda Komise Jiří Černý navrhl, aby v případě nepřítomnosti jeho osoby na jednání Komise 

jej zastoupila a jednání vedla členka Komise Miroslava Novotná – Petříková, DiS.. Požádal 

členy Komise, aby o tomto návrhu hlasovali. Miroslava Novotná  - Petříková, DiS., tuto 

nominaci přijala. 

usnesení č. 02/02/21 

Komise bezpečnosti a prevence kriminality schvaluje Miroslavu Novotnou – Petříkovou, DiS., 

jako zástupce předsedy Komise za účelem vedení jednání Komise, v případě nepřítomnosti 

jejího předsedy. 

 

ad 4) Seznámení se s Jednacím řádem komisí Rady kraje 

Komise se seznámila s Jednacím řádem komisí Rady kraje, č. PR 08/2004 a neměla k němu 

otázek. Jednací řád komisí Rady kraje byl členům Komise zaslán před jednáním. 

V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ad 5) Tvorba a schválení Plánu práce Komise na 1. pololetí roku 2021 

Předseda Komise Jiří Černý, s ohledem na uplynulé působení Komise prevence kriminality, 

seznámil členy Komise se stěžejními body, které podléhají projednání v Komisi a následnému 

doporučení či nedoporučení k projednání v Radě KK. Na základě těchto bodů byl sestaven Plán 

práce Komise pro 1. pololetí roku 2021 – viz příloha č. 1. Ing. Bc. Šárka Benešová doplnila 

předsedu Komise a seznámila členy Komise s dalšími materiály, které podléhají projednání 

Komisí a jedná se zejména o strategické dokumenty Karlovarského kraje a žádosti o poskytnutí 

individuálních dotací. Komise si dále vyhradila možnost Plán práce na 1. pololetí roku 2021 

měnit a doplňovat o témata a úkoly dle aktuální potřeby. 



usnesení č. 03/02/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality projednala a následně schválila Plán práce Komise 

pro 1. pololetí roku 2021 s výhradou změny či doplnění programu dle aktuální potřebnosti. 

 

 

ad 6) Různé, závěr 

 

V rámci „různého“ byla diskutována témata, která chtějí členové Komise v průběhu funkčního 

období projednat a zabývat se jimi. Těmito tématy jsou zejména:  

 bezpečnost na malých obcích průmyslového charakteru 

 nedodržování obecně závazných vyhlášek 

 omezený rozpočet obcí 

 migrace nepřizpůsobivých občanů 

 prevence kriminality po pandemii covid  

 problematika dublování využívání sociálních služeb klienty 

 

Dále Ing. Bc. Šárka Benešová v rámci diskuse seznámila členy Komise s pracovní činností 

odboru bezpečnosti a krizového řízení, pracovními náplněmi jednotlivých oddělení a projekty, 

které jsou realizovány oddělením bezpečnosti a prevence.  

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 24. 3. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 02. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

Příloha: Plán práce na 1. pololetí roku 2021                   


