
Výroční zpráva z jednání Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy 
za období od ustanovení komise v aktuálním funkčním období do 26. 9. 2011 

 
Z platného jednacího řádu Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy (dále jen KPPK) 
vyplývá, že KPPK se schází nejméně 4x ročně. Do předložení této zprávy proběhly tři jednání KPPK.  
 
První jednání KPPK se konalo dne 10. 2. 2011 v budově MěÚ Svitavy na ulici T. G. Masaryka 35 ve 
Svitavách v době od 14:00 do 15:45 hodin. Na tomto jednání KPPK bylo mimo jiné dohodnuto, že 
další dvě jednání, v květnu a září, budou organizována jako tzv. výjezdní a budou zaměřena na 
seznámení se s poskytovateli intervenčních služeb přímo v místě jejich působnosti nebo na některé 
z jimi pořádaných akcí. Důvodem této dohody bylo zejména seznámení nových členů 
s nejdůležitějšími partnery v oblasti prevence sociálních deviací. Obdobný model práce komise se 
osvědčil v minulém období a byl kladně hodnocen všemi členy KPPK. 
 
Program jednání KPPK dne 10. 2.2011: 
1. Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2010 a plán práce KPPK pro rok 2011. 
2. Seznámení s projekty prevence kriminality předloženými v dotačním řízení Pardubického kraje 

pro rok 2011 a dalšími významnými projekty města v oblasti prevence kriminality a prevence 
závislostí 

• Mentorská asistence 
• Krok za krokem přes bariéry 
• Úprava a rozšíření MKS  

3. Doporučení projektů školských zařízení v rámci grantového programu prevence kriminality pro 
rok 2011 

• Součástí byl návrh na přidělení finančních prostředků na vybrané projekty. 
4. Doporučení projektů dalších subjektů v oblasti sociálních deviací pro rok 2011. 

• Konkrétně se jednalo o navržení finančních prostředků radě na jednotlivé projekty 
občanských sdružení 

5. Různé – podle aktuálních potřeb členů komise  
 
Přítomni: Mgr. David Šimek, JUDr. Miloš Vízdal, Daniela Hrnčířová, JUDr. Bohumil Kotala, Mgr. 

Jiří Horníček, Bc. Lubomír Dobeš, Mgr. Magda Sodomková, Mgr. Lenka Buchtová, Bc. 
Karel Čupr, Bc. Rostislav Bednář, Bc. Šárka Řehořová, Ing. Alena Vašáková, Mgr. Jiří 
Žilka a PhDr. Erich Stündl.  

 
Omluveni: Bc. Vladimír Stupka. 
 
Druhé jednání KPPK se dne 4. 5. 2011 uskutečnilo v Domě na půl cesty v Květné, který provozuje 
občanské sdružení Květná Zahrada. 
 
  Program jednání KPPK dne 4. 5.2011: 

1. Seznámení členů s činností občanského sdružení Květná Zahrada včetně podmínek pro jeho 
provoz v Domě na půl cesty (dále jen DPC) – představil Mgr. Ferdinand Raditsch, předseda 
občanského sdružení. Součástí byla prohlídka všech prostor pro ubytování i práci klientů. 
Členové komise i hosté byli koordinátorem informováni o průběhu dobrovolných brigád 
pořádaných několikrát ročně ve prospěch sdružení. Na brigádách společně pracují např. 
pracovníci úřadu, členové komise, zaměstnanci sdružení a také klienti DPC nebo sociální a 
pedagogičtí pracovníci z dalších neziskových organizací nebo některých škol. Všechny práce 
probíhají dobrovolně, bez nároku na odměnu. 

2. Seznámení členů KPPK s neinvestičním projektem ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov s názvem 
Partnerství bez předsudků. Projekt je zaměřen na přímou práci se sociálně vyloučenými 
rodinami z lokality č. 1 v městské části Svitavy – Lačnov tak, jak je charakterizována (v oddíle 
věnovaném městu Svitavy) v tzv. „Gabalově studii“ sociálně vyloučených lokalit v ČR. Členové 
KPPK tímto způsobem získávají představu o praktické realizaci projektu a mohou si jeho vliv 
ověřit přímo při rozhovorech nebo při práci s klienty (dětmi i rodiči). Představení projektu 
v praxi byli přítomni i pracovníci sociálního odboru krajského úřadu Pardubického kraje, kteří 



připravují projekt kraje zaměřený na vyloučené lokality. Akce se účastnilo cca 40 klientů (dětí a 
rodičů ze ZŠ a MŠ Lačnov nebo o. s. Květná Zahrada). 
 

Přítomni:      Daniela Hrnčířová, Mgr. Magda Sodomková, Mgr. Lenka Buchtová, Bc. Karel Čupr, Bc. 
Šárka Řehořová, PhDr. Erich Stündl a hosté – Bc. Eva Huschková, Dana Krchová a Mgr. 
Milan Zanina, Mgr. Petra Šrámková, Mgr. Zuzana Horáčková (KÚ Pardubického kraje).  

 
Omluveni:  Bc. Vladimír Stupka, JUDr. Bohumil Kotala, Mgr. Jiří Horníček, Bc. Lubomír Dobeš, Bc. 

Rostislav Bednář, Ing. Alena Vašáková 
 
Poznámka: JUDr. Miloš Vízdal, Mgr. Jiří Žilka a Pavel Čížek navštívili zařízení občanského sdružení 

v náhradním termínu a seznámili se osobně s činností sdružení. 
 
Třetí jednání KPPK v roce 2011 se uskutečnilo dne 14. 9. 2011 v budově krizového centra J. J. 
Pestalozziho na ulici Milady Horákové ve Svitavách v době od 14:00 do 15:45 hodin. 
 

   Přítomni: Daniela Hrnčířová, JUDr. Bohumil Kotala, Mgr. Magda Sodomková, Mgr. Lenka Buchtová, 
Bc. Rostislav Bednář, Bc. Šárka Řehořová a PhDr. Erich Stündl.  

 
Omluveni: Bc. Vladimír Stupka, Mgr. Jiří Horníček, Bc. Lubomír Dobeš, Bc. Karel Čupr, Ing. Alena 

Vašáková, Mgr. Jiří Žilka. 
 
Program jednání: 

1. Informace o plnění úkolů z předchozího jednání KPPK. 
2. Seznámení komise s návrhem rozpočtu v kapitole prevence kriminality a protidrogové 

prevence pro rok 2012 
3. Řešení problematiky konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích města v souvislosti 

s úkolem uloženým vedení města 
4. Seznámení s dosavadní činností Krizového centra J. J. Pestalozziho 
5. Různé – podle potřeb členů komise  

 
V říjnu nebo listopadu je plánováno čtvrté jednání KPPK, jež bude bezprostředně souviset s přípravou 
Programu prevence kriminality města Svitavy, předkládanému s žádostí o dotaci Pardubickému kraji 
nebo Odboru prevence kriminality MV ČR. Přesný termín jednání bude volen podle podmínek 
dotačního programu. 
 
Zpracoval dne 20. 9.2011 PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy 


