
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje  

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

USNESENÍ  

z 26. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 19. 6. 2019 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

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

Nikodém, Roman Bílský, Ing. Jiří Nešpor, Ing. Vojtěch Seidl, Daniela Bílá 

(příchod v 15.40 hodin po schválení programu jednání) 

Omluveni:   Bc. Jan Picka, Bc. Pavel Čekan, MUDr. Karel Moravec  

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis – náměstek hejtmanky  

   

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 15.45 hodin předsedkyně Komise prevence 

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

Komise schválili následující program: 

 

1) Zhodnocení činnosti Komise prevence kriminality v 1. pololetí 2019 a stanovení úkolů 

pro 2. pololetí roku 2019 

2) Diskuse 

3) Různé, diskuse, závěr 

 

pro:   7  proti:    0  zdržel se:    0 

 

Program jednání: 

Ad 1)  Zhodnocení činnosti Komise prevence kriminality v 1. pololetí 2019 a stanovení úkolů 

pro 2. pololetí 2019 

 

Renata Oulehlová přítomné členy shrnula aktivity, které v průběhu 1. pololetí 2019 Komise 

projednávala a to zejména: 

a)   podání žádosti Karlovarského kraje v rámci Dotačního programu MV pro zvýšení 

ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako 

měkkých cílů 2019 – projekt Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji. Tento projekt 

získal finanční podporu na realizaci ve výši 1 529 000 Kč.  

b) hodnocení projektů NNO a obcí v rámci dotačního programu Karlovarského kraje na 

podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. Celkem byla rozdělena částka 699 800 Kč. 

c)  projekt Revolution Train – protidrogový vlak, který byl realizován v Karlových Varech 

ve dnech 2.-3.5.2019 a byl určen zejména pro žáky středních škol Karlovarského kraje.  

d) individuální žádosti o finanční podporu na realizace projektů – konference Festival 

bezpečného internetu (finanční podpora ve výši 90 000 Kč), MOTOSRAZ 155 (finanční 

podpora ve výši 10 000 Kč), Zápisník Ajaxe (finanční podpora ve výši 200 000 Kč) 

e) seznámení s aktuální situací v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 

v Karlovarském kraji. 

 

Témata pro jednání Komise na 2. pololetí 2019 budou stanovena jednání dne 18.9.2019. 



V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 
 

ad 2) Různé, diskuse a závěr 

 

V rámci diskuse bylo diskutováno o dalším zasedání Komise, které se uskuteční dne 18. 9. 

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

 

V Karlových Varech dne 24.6.2019 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

                  Renata Oulehlová, v.r. 

předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady 

Karlovarského kraje                            

 

 

 


