
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje  

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

USNESENÍ  

z 23. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 27. 2. 2019 ve  14.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje  

 

Přítomni:   JUDr. Josef Kvasnička, Miroslava Petříková, DIS., Renata Oulehlová, Bc. Martin 

Nikodém, Roman Bílský, Ing. Jiří Nešpor, Bc. Jan Picka, Ing. Vojtěch Seidl, Karel 

Vít, Bc. Pavel Čekan, Daniela Bílá (příchod v 14.25 hodin po schválení programu 

jednání a přítomnosti hostů)  

 

Omluveni:   MUDr. Karel Moravec 

Neomluveni: 
Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis - náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast  

 sociálních věcí, bezpečnosti a vnitřních záležitostí  

 Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 Ing. Tereza Pásková – krajská manažerka prevence kriminality 

 Gabriela Tymrová – pracovnice oddělení bezpečnosti a prevence, odboru 

bezpečnosti a krizového řízení  

  

  

Jednání zahájila v 14.00 hodin a ukončila v 15.30 hodin předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Renata Oulehlová. Před 

schválením programu jednání členové Komise jednomyslně schválili přítomnost hostů na 

jednání – viz ostatní zúčastnění. Poté členové Komise schválili následující program: 

 

1)  Hodnocení a návrh finanční podpory projektům obcí a nestátních neziskových organizací 

podaných v rámci dotačního programu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality dle Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančních o 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

2) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje žadatele 

Nové Česko, nadační fond na realizaci programu REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak  

 

3) Různé 

 

pro:   10  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Hodnocení a návrh finanční podpory projektům obcí a nestátních neziskových organizací 

podaných v rámci dotačního programu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 



prevence kriminality dle Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančních o 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová, společně s Ing. Terezou Páskovou a Gabrielou Tymrovou z odboru 

bezpečnosti a krizového řízení přítomným členům Komise představila jednotlivé podané 

žádosti – projekty a připomněla podmínky pro čerpání dotací z dotačního programu 

Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (dále jen „Dotačního 

programu“). Informovala, že celkem bylo přihlášeno 14 projektů – viz příloha č. 1, 

v požadované celkové částce finanční podpory ve výši 699.800 Kč. Karlovarský kraj alokoval 

do Dotačního programu částku ve výši 1.000.000 Kč. 

 

Minimální výše dotace v jednotlivém případě byla 20.000 Kč včetně DPH. Maximální výše 

dotace v jednotlivém případě činí 200.000 Kč. Dle Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, 

poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu KK, čl. III. bodu 2, jednotlivé žádosti o 

dotaci posoudí dle hodnotících kritérií Komise prevence kriminality, která na základě bodového 

hodnocení projektu navrhne Radě Karlovarského kraje výši finanční podpory. 

 

Předložené žádosti – projekty po formální stránce posoudil odbor bezpečnosti a krizového 

řízení KÚKK, formální nedostatky žádostí – projektů byly žadateli ve lhůtě odstraněny.  

 

Projekty – žádosti byly členům Komise zaslány k prostudování a vlastnímu hodnocení před 

jednáním. Členové Komise po diskusi a hodnocení projektů přijali v projednávané věci toto 

usnesení: 

 

usnesení č. 12/02/19 

Komise zhodnotila podané žádosti – projekty v rámci Dotačního řízení a doporučuje Radě 

Karlovarského kraje finančně podpořit projekty tak, jak o nich hlasovala a jak je uvedeno 

v příloze č. 1 tohoto usnesení, tedy v plné výši požadovaných finančních podpor.  

 

pro:   11  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

ad 2) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

žadatele Nové Česko, nadační fond na realizaci programu REVOLUTION TRAIN – 

Protidrogový vlak  

 

Ing. Bc. Šárka Benešová představila členům Komise žádost o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Nové Česko, nadační fond na realizaci projektu 

REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak. Jedná se o projekt primární prevence zaměřený 

na práci s populací nezasaženou rizikovými zátěžemi. Je součástí širšího systému primární 

prevence rizikového chování a využívá mezioborového přístupu a zaměřuje se na cílové 

skupiny dětí staršího školního věku a mládeže 12-17 let. Program si klade za cíl snížit výskyt 

či zcela zamezit vzniku rizikového chování u cílové skupiny a navázání dlouhodobé spolupráce 

odborníků v Karlovarském kraji v oblasti primární prevence. Požadovaná výše podpory činí 

199.980 Kč. 

 

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení: 

 

 

 



usnesení č. 13/02/19 

Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

organizace Nové Česko, nadační fond na realizaci projektu REVOLUTION TRAIN – 

Protidrogový vlak a doporučuje Radě Karlovarského kraje podpořit realizaci projektu 

v Karlovarském kraji tak, jak o poskytnutí podpory hlasovala, tedy plně v požadované výši.  

 

pro:   11  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 3) Různé 

V rámci diskuse bylo diskutováno o dalším zasedání Komise, které se uskuteční dne 10. 4. 

2019, od 15.00 hodin, v prostorách organizace Pomoc v nouzi, Sokolov. 

Dále bylo diskutováno o tématu Protialkoholní záchytné stanice v Sokolově, kdy předsedkyně 

Komise informovala přítomné členy, že Rada města Sokolova, jménem města Sokolova, 

požádala Radu Karlovarského kraje o bezodkladné přemístění protialkoholní záchytné stanice 

ze Sokolova nebo její úplné zrušení.  

 

V Karlových Varech dne 28. 2. 2019 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

                  Renata Oulehlová, v.r. 

předsedkyně Komise prevence kriminality                              

Rady Karlovarského kraje  

 

 

 

Příloha č. 1: Přehled žádostí – projektů podaných v rámci Dotačního programu 2019 


