
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje  

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

USNESENÍ  

z 24. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 10. 4. 2019 v 15.00 hodin v sídle Centra prevence Sokolov, Rokycanova 1929 

 

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

Nikodém, Roman Bílský, Ing. Jiří Nešpor, Bc. Jan Picka, Daniela Bílá (příchod 

v 15.25 hodin po schválení programu jednání)  

 

Omluveni:   MUDr. Karel Moravec, Ing. Vojtěch Seidl, Karel Vít, Bc. Pavel Čekan 

Neomluveni: 
Ostatní zúčastnění:  

   

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 16.00 hodin předsedkyně Komise prevence 

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

schválili následující program: 

 

1) Prohlídka prostor Centra prevence Sokolov a seznámení s činností centra 

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

žadatele spolku you connected, z.s., na realizaci odborné konference v Karlových 

Varech – „Festival bezpečného internetu (FBI)“ 

3) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

žadatele MOTOSRAZ 155, z.s. na realizaci projektu „Mezinárodního motosrazu 

zdravotnických záchranných služeb a ostatních příslušníků IZS“ 

4) Různé, diskuse, závěr 

 

pro:   7  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

Program jednání: 

 

Ad 1) Prohlídka prostor Centra prevence Sokolov a seznámení s činností centra 

 

Členové Komise si prohlédli prostory Centra prevence Sokolov, za přítomnosti městských 

strážníků Městské policie Sokolov - preventistů Renáty Černé a Bc. Stanislava Masáka.  

Členové Komise se též seznámili s činností centra, která spočívá zejména v prevenci v oblasti 

dopravy a bezpečnosti, neboť se zde nachází dopravní koutek s bezpečnostními prvky. Součástí 

centra je interaktivní tabule nebo telefonní budka, v níž si děti mohou vyzkoušet simulovaný 

rozhovor s operátorem. Členové Komise byli též seznámeni s tím, že mimo vyučování pro 

nejmenší, jsou zde starší žáci informováni i o problematice užívání drog. V projednávané věci 

nebylo přijato žádné usnesení. 

 



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

žadatele spolku you connected, z.s., na realizaci odborné konference v Karlových Varech – 

„Festival bezpečného internetu (FBI)“ 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje spolku you connected, z.s. na realizaci projektu – odborné 

konference v Karlových Varech „Festival bezpečného internetu (FBI)“. Spolek you connected, 

z.s. žádá o finanční podporu na realizaci projektu ve výši 100.000 Kč.  Žádost byla členům 

Komise zaslána před jednáním. Spolek v žádosti uvádí, že odborná konference se bude konat 

v termínu 15. - 16. 10. 2019 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary a naváže tak na 

úspěšné předchozí dva ročníky konference INTERNETEM BEZPEČNĚ. Cílem konference je 

informovat odbornou i neodbornou veřejnost o aktuálních kybernetických hrozbách a seznámit 

ji s bezpečným chováním na internetu.  Konference je zaměřena zejména na pedagogické a 

nepedagogické pracovníky, zaměstnance OSPODů, vychovatele ve školských zařízeních. 

Karlovarská konference je jednou ze 3 konferencí v rámci ČR, kterou spolek you connected, 

z.s. pořádá ve spolupráci s organizacemi NÚKIB, CESNET, CZ.NIC. Spolek žádá o finanční 

podporu na úhradu nákladů spojených s konferencí v Karlových Varech, zejména propagace 

konference, propagačního materiálu a lektorného. 

  

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení: 

 

usnesení č. 14/04/19 

Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

spolku you connected, z.s., na realizaci projektu  -  odborné konference v Karlových Varech 

„Festival bezpečného internetu (FBI)“ a doporučuje Radě Karlovarského kraje podpořit 

realizaci projektu v Karlovarském kraji tak, jak o poskytnutí podpory hlasovala, tedy plně 

v požadované výši 100.000 Kč 

 

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 3) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

žadatele MOTOSRAZ 155, z.s. na realizaci projektu „Mezinárodního motosrazu zdravotnických 

záchranných služeb a ostatních příslušníků IZS“ 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje spolku MOTOSRAZ 155, z.s. na realizaci projektu 

„Mezinárodní motosraz zdravotnických záchranných služeb a ostatních příslušníků a členů 

IZS“. Spolek MOTOSRAZ 155, z.s. žádá o finanční podporu na realizaci projektu ve výši 

50.000 Kč. Žádost byla členům Komise zaslána před jednáním. Spolek v žádosti uvádí, že 

motosraz je zaměřen na příslušníky a členy Integrovaného záchranného systému, kdy jedna ze 

sekcí spolku aktivně podporuje prostřednictvím Nadace policistů a hasičů rodiny zemřelých a 

zraněných příslušníků. Finanční podporu spolek žádá na úhradu pronájmu areálu ranče Vránov 

a pronájem a stavbu velkokapacitního stanu pro konání akce motosrazu v termínu od 12.6. – 

16.6.2019. Komise řádně prostudovala žádost spolku MOTOSRAZ 155, z.s. a nespatřuje v ní 

preventivní znaky jak z oblasti primární, sekundární i terciární prevence.  

 

 



V projednávané věci bylo přijato toto usnesení: 

 

usnesení č. 15/04/19 

Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

spolku MOTOSRAZ, z.s., na realizaci projektu  -  „Mezinárodní motosraz zdravotnických 

záchranných služeb a ostatních příslušníků a členů IZS“ a nedoporučuje Radě Karlovarského 

kraje podpořit realizaci projektu v Karlovarském kraji  ve  požadované výši 50.000 Kč tak, jak 

o poskytnutí podpory hlasovala.  

 

pro:   0  proti:    5  zdržel se:    3 

 

ad 4) Různé 

V rámci diskuse bylo diskutováno o dalším zasedání Komise, které se uskuteční dne 22. 5. 

2019, od 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

V Karlových Varech dne 15. 4. 2019 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

                  Renata Oulehlová, v.r. 

předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady 

Karlovarského kraje                            

 

 

 


