
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 14. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 15.3.2018 v 09.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova A, 

zasedací místnost 118A. 

 

 

Přítomni :  Renata Oulehlová, JUDr. Josef Kvasnička, MUDr. Karel Moravec, Ing. Jiří 

Nešpor, Bc. Martin Nikodém, Miroslava Petříková, DiS., Ing. Vojtěch Seidl, 

Karel Vít, Bc. Pavel Čekan, Bc. Jan Picka 

Omluveni : Daniela Bílá, Roman Bílský 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis, Ing. Tereza Pásková 

 

Jednání zahájila v 09.00 hodin a ukončila v 10.30 hodin předsedkyně Komise prevence kriminality 

Rady Karlovarského kraje (dále jen „komise“), Renata Oulehlová. 

Členové Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 
1) Doporučení ke schválení Radě KK – navržené výše finanční podpory projektům prevence kriminality 

nestátních neziskových organizací v rámci dotačního programu KK – Podpora aktivit v oblasti 

prevence kriminality  

2) Diskuse a různé 
3) Různé 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 
Ad 1) Doporučení ke schválení Radě KK – navržené výše finanční podpory projektům prevence kriminality 

nestátních neziskových organizací v rámci dotačního programu KK – Podpora aktivit v oblasti prevence 

kriminality  

 

1. Ing. Tereza Pásková, krajská manažerka prevence kriminality představila projekty nestátních 

neziskových organizací, které podaly projekty prevence kriminality do dotačního programu 

Karlovarského kraje – Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality. Do tohoto dotačního 

programu bylo alokováno 400.000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000,- 

Kč, v případě resocializačních pobytů 60 000,- Kč.  

Dotace se poskytuje z důvodu podpory realizace projektů, na kterých má kraj zájem a které není 

možno realizovat z běžných provozních prostředků žadatele. Dotace je určena na podporu 

projektů zaměřených na: 

 podporu sociální prevence – zejména projekty poskytující pomoc rizikovým skupinám dětí a 

mládeže (predelikventní děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, příslušníci 

národnostních a etnických menšin ohrožení sociálně patologickými jevy, obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit, dětské oběti mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti, dětské 

oběti šikany, děti jako oběti domácího násilí), 

 realizaci resocializačních pobytů zaměřených na zmírnění či odstranění projevů rizikového 

chování dětí; cílovou skupinou jsou rizikové skupiny dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let 

(predelikventní a delikventní děti a mládež, s poruchami chování, ohrožení sociálně 

patologickými jevy); rozsah pobytu v rozmezí 5 – 7 dnů pro skupinu 6 – 15 dětí (zážitkově – 

zátěžové aktivity, učení a posilování samostatnosti, posílení schopnosti efektivně řešit 
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konflikty a zátěžové situace, posílení komunikativních dovedností, podpoření 

protidrogových postojů), 

 podporu informování občanů v oblasti prevence kriminality a medializace problematiky 

prevence kriminality (zejména zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace 

k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku), např. 

informační kampaně na krizové téma, 

 vzdělávání osob (zejména projekty na zvyšování právního vědomí a prevence zneužívání 

moderních technologií, které reagují na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti v online 

prostředí a zavádí nové efektivní přístupy k jejich předcházení). 

 

Předložené žádosti dle čl.4, odst. 4 Pravidel pro poskytování dotací z dotačního programu podpora 

aktivit oblasti prevence kriminality posoudila z věcného hlediska na základě popisu projektu 

uvedeného v žádosti pracovní skupina. Tato provedla věcné hodnocení a následně navrhla 

k finanční podpoře pouze projekt organizace you connected, z.s. – Internetem bezpečně 2018, 

v částce 50.000 Kč. Další projekty k finanční podpoře nenavrhla, kdy své rozhodnutí zdůvodnila 

v zápise, který byl členům komise před tímto jednáním zaslán.  

 

Komise vzala na vědomí věcné hodnocení a doporučení pracovní skupiny návrhů finančních podpor 

projektům, jednotlivé projekty postupně prodiskutovala, a ve věci návrhu finanční podpory 

projektům neziskových organizací přijala toto usnesení: 

(MUDr. Karel Moravec – odchod v 10.04 hodin, před přijetím usnesení) 

 

usnesení č. 03/03/18 

Komise bere na vědomí věcné hodnocení pracovní skupiny ve věci návrhu finanční podpory 

projektům neziskových organizací a doporučuje Radě Karlovarského kraje finančně podpořit 

projekty tak, jak o nich hlasovala a je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení. Dále doporučuje 

Radě Karlovarského kraje vyhlásit druhé kolo dotačního programu Karlovarského kraje - Podpora 

aktivit v oblasti prevence kriminality.  

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Komise dále diskutovala o Pravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypřádání dotace z rozpočtu KK dotačního programu na podporu aktivit v oblasti prevence 

kriminality (dále jen pravidla), které byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje ZK 

486/12 ze dne 7.12.2017, především o čl. I, odst. 2,3  - příjem žádostí. Komise zhodnotila jako 

nepraktické dvojí podávání žádostí o dotaci, neboť organizace Český západ nebyla dále hodnocena 

pro porušení formálních náležitosti, neboť dle odst. 3, čl. I. pravidel vyplnila a odeslala 

elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu KK, avšak dále nedodala ve lhůtě uvedené 

ve vyhlášení dotačního programu (do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti) vytištěnou 

žádost z dotačního portálu v listinné podobě, opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele. Na 

základě tohoto porušení pravidel byla žádost organizace Český západ vyřazena z dalšího 

posuzování. 

 

usnesení č. 04/03/18 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zabývat se změnou Pravidel pro poskytování dotací 

z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality, zejména čl. I., odst. 2,3, a 

změnit podmínky pro podávání žádostí tak, aby žadatel předkládal žádost pouze jedenkrát a to buď 

elektronickou žádost nebo v žádost v listinné podobě. 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
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Ad 3) Různé 

 diskuse na téma kompetence Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v kraji a 

Komise prevence kriminality  

 diskuse na téma změna pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace z rozpočtu KK dotačního programu na podporu aktivit v oblasti prevence 

kriminality  

 

 

V Karlových Varech dne 15.3.2018 

 

Příloha č. 1: Hodnocení komise  

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

(zpracovala dle pořízeného zvukového záznamu z jednání) 

 

               

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


