
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 1. zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 22.1.2013 v 09.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

 

Jednání zahájil v 09.00 hodin a ukončil v 11.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

Předseda KPK po dohodě s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Romanem 

Rokůskem, ustanovil zapisovatelku komise, Ing. Bc. Šárku Benešovou, krajskou protidrogovou 

koordinátorku, pro úkoly organizační a administrativní povahy. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Předání jmenovacích dekretů členům komise 

2. Seznámení se s Jednacím řádem komisí Rady Karlovarského kraje, volba zástupce 

předsedy komise 

3. Tvorba a schválení Plánu práce pro rok 2013 

4. Protidrogová politika Karlovarského kraje  - prezentace  

5. Diskuze a závěr 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Předání jmenovacích dekretů členům komise 
 

Návrh usnesení:  

Členové Krajské protidrogové komise převzali z rukou jejího předsedy, Bc. Jana Picky, jmenovací 

dekrety, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1, písm. d) a § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení) a na základě usnesení č. RK 1190/12/12 z 2. jednání Rady Karlovarského kraje, 

konané dne 17.12.2012 – navržené usnesení nebylo přijato. 

 

 

2. Seznámení se s Jednacím řádem komisí Rady Karlovarského kraje, č. RK 818/12/04 ze dne 

16.12.2004, volba zástupce předsedy komise 

 

usnesení č. 01/01/13 

Krajská protidrogová komise se seznámila a následně vzala na vědomí Jednací řád komisí Rady 

kraje č. PR 08/2004, který byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 818/12/04 ze 

dne 16.12.2004.  
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Na návrh předsedy komise Bc. Jana Picky byla členy KPK jednomyslně zvolena Bc. Zuzana 

Skálová zástupcem předsedy KPK. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

3. Tvorba a schválení Plánu práce pro rok 2013 

 

usnesení č. 02/01/13 

 

Krajská protidrogová komise se seznámila a následně schválila Plán práce Krajské protidrogové 

komise pro rok 2013, včetně konkrétních dat plánovaných jednání. Plán práce – viz příloha č. 1. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

4. Protidrogová politika Karlovarského kraje  - prezentace  

 

Návrh usnesení: 

Ing. Bc. Šárka Benešová, krajská protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality 

kraje v prezentaci přítomné členy KPK seznámila se stavem drogové scény v Karlovarském kraji, 

se systémem krajské protidrogové politiky, s jejím financováním a strategickými dokumenty, které 

koncepčně řeší problematiku užívání návykových látek v Karlovarském kraji. Na závěr prezentace 

rozdala přítomným členům komise k prostudování elektronickou verzi Koncepce prevence 

kriminality Karlovarského kraje a krajské protidrogové strategie na léta 2013-2016 – usnesení 

nebylo přijato. 

 

5. Diskuze a závěr 

 

Diskutovaná témata 

 

 Situace na drogové scéně Karlovarského kraje 

 Financování sociálních služeb zabývajících se protidrogovou prevencí 

 Pozvání hostů na 2. jednání KPK – krajská školská koordinátorka prevence, místní 

protidrogoví koordinátoři 

 Informace o připravovaném semináři z oblasti protidrogové prevence  

 Informace o připravovaném mimořádném dotačním řízení MV, Odboru bezpečnosti, určený 

projektům nestátních neziskových organizací na řešení drogové problematiky v příhraničí 

 

 

V Karlových Varech dne   22.1.2013 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogová komise  

 Rady Karlovarského kraje v.r. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Plán práce KPK na rok 2013                                                                                  

  


