
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje  

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

USNESENÍ  

z 29. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 13. 11. 2019 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:   Renata Oulehlová, Bc. Jan Picka, Ing. Vojtěch Seidl, Bc. Martin Nikodém, Roman 

Bílský, Ing. Jiří Nešpor (příchod v 15.20 hodin), Miroslava Novotná Petříková, 

DiS., Daniela Bílá (příchod v 15.25 hodin – po schválení přítomnosti hostů) 

Omluveni:   JUDr. Josef Kvasnička, Bc. Pavel Čekan, Ing. Erik Klimeš, Karel Vít 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění: Ing. Tereza Pásková  –  odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚKK (dále 

jen „OBKŘ“), Gabriela Tymrová – odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚKK 

   

Jednání zahájila v 15.20 hodin a ukončila v 16.00 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. Projednání pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního 

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

prevence kriminality pro rok 2020 

2. Různé, závěr 

 

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 

Program jednání: 

Ad 1)  Projednání pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

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

pro rok 2020 

Ing. Tereza Pásková a Gabriela Tymrová z OBKŘ představily přítomným členům Komise 

Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

KK dotačního programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 (dále 

jen „Pravidla“), která byla členům Komise elektronicky zaslána k prostudování, společně 

s pozvánkou na jednání. Seznámily přítomné členy se změnami oproti roku 2019, které jsou 

zejména v těchto bodech: 

 

Hlavní změny pro rok 2020 (oproti 2019): 

 možnost čerpání dotace na aktivity z oblasti primární prevence (k těmto projektům 

OŠMT bude vydávat své stanovisko, zda realizaci doporučuje, či nikoli) 

 rozšířen okruh projektů, na které je možné žádat o dotaci: 

→ projekty zaměřené na odstraňování kriminogenních situací, omezování příležitostí 

ke spáchání zejména majetkové TČ a na zvyšování pravděpodobnosti dopadení 

pachatele  



→ práce s pachateli s TČ, snižování recidivy 

→ projekty z oblasti prevence závislostního chování  

 zrušena finanční spoluúčast žadatele (dotace se poskytuje v 100% výši) 

 zrušena minimální výše dotace, o kterou je možné žádat (v roce 2019 byla stanovena 

hranice 20 000 Kč) 

 navýšení hodinových sazeb za odměny za provedenou práci/pracovní činnost (350 Kč/1 

hod.; 700 Kč/1 hod.) 

 zrušená příloha – stručná bezpečnostní analýza pro obce (bezpečnostní analýzu 

zpracovává KK) 

 dokládání příloh – postačí pouze v kopiích prostých, ne ověřených 

 zrušena tabulka s bodovým hodnocením pro hodnotitele - Komisi prevence kriminality 

(zjednodušení – členové Komise jednotlivé žádosti posoudí zejména s ohledem na 

soulad s pravidly dotačního programu, adekvátnost popisů jednotlivých projektů a 

přiměřenost výše položek ve finančním rozpočtu jednotlivých projektů)   

 alokována částka 1 200 000,-Kč (alokovaná částka bude potvrzena po schválení 

rozpočtu KK pro rok 2020) 

 

V průběhu projednání Pravidel vznesl Bc. Martin Nikodém-člen Komise, připomínku, aby do 

Pravidel byla zapracována položka – možnost oprávněných žadatelů žádat v rámci projektu na 

pořízení hmotného neinvestičního majetku. Členové Komise s doplněním Pravidel v tomto 

znění souhlasili a následně přijali níže uvedené usnesení.  

 

usnesení č. 19/11/19 
Komise projednala Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního 

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

kriminality pro rok 2020 a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Pravidla doplněná o 

možnost podání žádosti oprávněného okruhu žadatelů na pořízení hmotného neinvestičního 

majetku tak, jak o nich hlasovala. Přičemž hmotný neinvestiční majetek je majetek, jehož 

vstupní cena je max. 40 000 Kč/1 ks. Do vstupní ceny majetku se započítávají také vedlejší 

pořizovací náklady, tj. náklady s pořízením majetku související (např. dopravné, náklady 

montáž).  

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 
ad 2) Různé a závěr 

 

Předsedkyně Komise Renata Oulehlová připomněla další termín jednání Komise, který byl 

stanoven na den 11. 12. 2019, od 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu KK, budova A, 

zasedací místnost 335A  a dále vyzvala členy k zamyšlení se nad činnostmi Komise v roce 

2020, které budou promítnuty do plánu práce Komise pro rok 2020. 

 

V Karlových Varech dne 18. 11. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Renata Oulehlová, v.r. 

předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady 

Karlovarského kraje                           


