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U s n e s e n í 

z 22. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 14.1.2019 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

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

MUDr. Karel Moravec, Bc. Martin Nikodém, Roman Bílský, Ing. Jiří 

Nešpor, Bc. Jan Picka,  Ing. Vojtěch Seidl, Karel Vít, Daniela Bílá (příchod 

v 15.25 hodin po schválení programu jednání a žádosti – projektu 

Karlovarského kraje do dotačního titulu MV k ochraně měkkých cílů) 

 

Omluveni : Bc. Pavel Čekan 

Neomluveni:   - 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

Jednání zahájila v 15.00 hodin a ukončila v 16.20 hodin předsedkyně Komise prevence 

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

programu jednání členové Komise jednomyslně schválili přítomnost hosta na jednání Mgr. 

Romana Svitáka,  vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK. Poté členové Komise 

schválili následující program: 

 

1) Projednání žádosti – projektu Karlovarského kraje do dotačního titulu MV k ochraně 

měkkých cílů 

2) Tvorba a schválení Plánu práce na rok 2019 

3) Diskuse a různé 

 

pro:  10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 
Ad 1) Projednání žádosti – projektu Karlovarského kraje do dotačního titulu MV k ochraně 

měkkých cílů 

 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení přítomné členy Komise 

seznámil se záměrem Karlovarského kraje ucházet se o finanční podporu v rámci Dotačního 

programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a 

školských zařízení jako měkkých cílů – 2019. Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje zpracoval projekt „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském 

kraji“. Cílem tohoto projektu je zvýšit ochranu měkkých cílů v Karlovarském kraji, a to především 

zvýšit míru zajištění bezpečnosti všech účastníků při pořádání  vytipovaných 4 tzv. eventových 

akcí v kraji, tedy veřejných akcí, který se účastní větší počet obyvatel, a které jsou málo 

zabezpečené proti teroristickým a závažným násilným útokům. Projekt je bez finanční spoluúčasti 

Karlovarského kraje. Náklady na realizaci projektu – 1.529.830 Kč. Součástí projektu je i 

formulář žádosti o státní účelovou dotaci. Projekt „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském 

kraji“, zejména jeho strukturovaný popis, byl členům Komise zaslán k seznámení před jednáním.  
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V projednávané věci bylo přijato toto usnesení. 

 

usnesení č. 10/01/19 
Komise vzala na vědomí formulář žádosti o státní účelovou dotaci a projekt Karlovarského kraje 

„Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji“ a doporučuje Radě Karlovarského kraje 

schválit podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí státní účelové dotace z Dotačního 

programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a 

školských zařízení jako měkkých cílů -  2019 na realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečné 

veřejné prostranství v Karlovarském kraji“ 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

  

 

Ad 2)  Tvorba a schválení Plánu práce na rok 2019 

 

usnesení č. 11/01/19 
Komise prevence kriminality se seznámila a následně schválila plán práce Komise prevence 

kriminality pro rok 2019. Komise dále dává na vědomí, že schválené body jednání mohou být 

v průběhu roku doplňovány či měněny.  

 

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0 

  

 

Ad 3) Diskuse a různé 

 

V rámci diskuse byly diskutovány možné aktivity Komise v roce 2019.  

 

 

V Karlových Varech dne 16.1.2019 

 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

               

Příloha: 

1. Plán práce Komise prevence kriminality na rok 2019 

 

 

 

            

 Renata Oulehlová v.r. 

 předsedkyně Komise prevence kriminality 

 Rady Karlovarského kraje 


