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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 20. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 3. 12. 2018 ve 14.00 hod., 

místo konání: Armáda spásy v ČR, z.s., Karlovy Vary - Sedlec 

 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Martin Mareš, 

DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Petr Kvasnička, Bc. Pavel Čekan  

 

Omluveni:   Ing. Pavel Paprsek, Iva Kalátová, Mgr. Jindřich Čermák, Mgr. Petr Kubis,  

                      

        

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK 

 Bc. Martin Roušal - ředitel Armády spásy v Karlových Varech 

   

  

  

 

                                 

Jednání komise zahájila ve 14.10 hod. a ukončila v 15.10 hod. předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

 

 

 

1) Úvod, usnášeníschopnost, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Schválení termínů konání Komise v 1. pololetí roku 2019 

4) Azylový dům pro muže a ženy Armády spásy KV - diskuze 

5) Různé 
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1. a) Úvod, seznámení s programem  

 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a hosty a poté 

nechala hlasovat o programu jednání:                                                                                     

 

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 47/12/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

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

 

1. b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu 

jednání Komise 
 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 48/12/18 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedeni v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

 

2) Kontrola usnesení 

 

 

Usnesení Komise č. KB 42/11/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje městu Chodov na pořízení nového dopravního automobilu 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 900 000 Kč. 

 

Žádost o dotaci byla projednána dne 29. 11. 2018 v Komisi Rady Karlovarského kraje pro rozdělování 

dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje. Tato komise doporučila 

poskytnout městu Chodov částku ve výši 450 000 Kč. 

Materiál do porady vedení, případně Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje bude připraven 

koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019.  

 

Usnesení Komise č. KB 43/11/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje zvážit 

vybudování odstavných parkovišť mimo Národní přírodní rezervaci Rolavské vrchoviště za účelem 

snížení hluku, zátěže a návštěvnosti v rezervaci.   

 

Materiály do porady vedení, či Rady Karlovarského kraje obsahující toto usnesení budou dále 

zpracovány odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

do jehož gesce tato problematika náleží.  

 

Usnesení Komise č. KB 44/11/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje zvážit 

dopravní omezení na komunikaci v Národní přírodní rezervaci Rolavské vrchoviště ve smyslu zákazu 

zastavení, kvůli nadměrné zátěži ve smyslu hluku, vysoké návštěvnosti a vzniku černých skládek. 
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Materiály do porady vedení, či Rady Karlovarského kraje obsahující toto usnesení budou dále 

zpracovány odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

do jehož gesce tato problematika náleží.  

 

Usnesení Komise č. KB 45/11/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje hledat 

řešení, jakým způsobem vyjmout silnici III. třídy v NPR Rolavské vrchoviště mezi bývalými obcemi 

Rolava a Jelení z běžné silniční sítě. 

 

Materiály do porady vedení, či Rady Karlovarského kraje obsahující toto usnesení budou dále 

zpracovány odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

do jehož gesce tato problematika náleží.  

 

Usnesení Komise č. KB 46/11/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje nákup 

informačního systému pro komunikaci jednotlivých složek IZS Karlovarského kraje při 

mimořádných událostech. 

 

Tento informačního systém bude nakoupen během následujícího roku prostřednictvím veřejné 

zakázky po schválení rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019. V současné době se připravují 

technické podklady zadávací dokumentace.  

 

Bez usnesení. 

 

 

3)  Schválení termínů konání Komise v 1. pololetí roku 2019 

 

Paní předsedkyně navrhla následující termíny na zasedání Komise v prvním pololetí roku 2019, 

o kterých následně nechala hlasovat: 

 

 7. 1. 2019 od 14:00 hodin 

 4. 2. 2019 od 14:00 hodin 

 4. 3. 2019 od 14:00 hodin 

 1. 4. 2019 od 14:00 hodin 

 6. 5. 2019 od 14:00 hodin 

 3. 6. 2019 od 14:00 hodin 

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 49/12/18 

 

Členové Komise souhlasí s navrženými termíny pro zasedání Komise v 1. pololetí roku 2019.                      

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

 

 

 

p. Čekan příchod 14:13 hod. 
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4) Azylový dům pro muže a ženy Armády spásy KV - diskuze 

 

Ředitel Armády spásy v Karlových Varech, p. Roušal, představil nejen činnost Azylového domu 

pro muže a ženy v Sedleci, kde se konalo jednání Komise, ale ve stručnosti činnost všech typů 

sociálních služeb Armády spásy v Karlových Varech: 

- azylový dům 

- noclehárna 

- nízkoprahové denní centrum 

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Úvalská, Charkovská, Albeřice) 

 

 

Všechna tato zařízení mají přínos v prevenci kriminality. 

 

Kompletní náklady na roční provoz těchto čtyř typů služeb činí přibližně 10 mil. Kč. Provoz Armády 

spásy v Karlových Varech je financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Karlovarského kraje a obcí.   

 

Základním posláním azylového domu je poskytnout pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení při naplňování potřeb, které přesahují jejich možnosti. Cílovou 

skupinou jsou dospělé osoby bez domova, které chtějí řešit svou nepříznivou sociální situaci, a jejichž 

zdravotní stav nevyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. 

Lidé v tomto azylovém domě jsou nejčastěji - senioři, osoby s určitou formou psychického 

nebo fyzického postižení, či osoby s minimální výší důchodu.  

 

Celkem se vystřídá v azylovém domě a noclehárně v průměru 450 osob ročně. Kapacita noclehárny 

je 28 lůžek a azylového domu 30 lůžek.  

 

Armáda spásy v Karlových Varech poskytuje motivovaným lidem, kteří mají zaměstnání 

tzv. tréninkové byty, za účelem udržování návyků běžného života a budoucího získání vlastního 

bydlení.  

 

Osoby bez domova mají možnost se v zařízeních Armády spásy občerstvit, vyprat si prádlo a provést 

zde základní hygienické úkony.   

Mezi nejčastější důvody toho, proč se člověk ocitne bez domova v současné době lze shledávat -  

rozchod partnerů a důsledek jejich majetkového vypořádání, duševní choroby, výkon trestu odnětí 

svobody a osobnostní dispozice. 

Jako další formu pomoci osobám bez přístřeší Armáda spásy ve spolupráci s městskou policií 

zajišťuje terénní činnost, kdy jsou obcházeny lokality s nejčastějším výskytem těchto osob, jsou jim 

rozdány letáky s nabídkou služeb Armády spásy v Karlových Varech, případně deky apod.  

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují denní služby pro děti z vyloučených lokalit, 

volnočasové aktivity, tábory, či víkendové akce.  

 

Armáda spásy v Karlových Varech také provozuje dobročinný obchod.  

 

Armáda Spásy v Karlových Varech byla v letech 2014-2015 mezi zakladateli tzv. Potravinové banky 

v Karlovarském kraji.   

 

Na závěr jednání byla Komise provedena prostory azylového domu.  

 

Bez usnesení.                   
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5) Různé 

 

 Návrh plánu práce Komise pro rok 2019 

 

Paní předsedkyně požádala všechny členy Komise, aby své návrhy plánu práce, či programu jednání 

Komise pro rok 2019 zasílali paní předsedkyni na email ideálně do termínu 19. 12. 2018.  

                

Bez usnesení.                  

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

   

                                                                                                     p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

V Karlových Varech, 12. 12. 2018 


