
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje  

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

USNESENÍ  

z 27. zasedání Komise prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 18.9.2019 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:   Renata Oulehlová, JUDr. Josef Kvasnička, Bc. Jan Picka, Ing. Erik Klimeš, Bc. 

Martin Nikodém, Roman Bílský, Ing. Jiří Nešpor, Ing. Vojtěch Seidl, Miroslava 

Novotná Petříková, DiS. (příchod v 15.10 hodin po schválení programu jednání, 

plánu práce, žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu KK – Kraj 

Vysočina), Daniela Bílá (příchod v 15.20 hodin po schválení po schválení 

programu jednání, plánu práce, žádosti o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu KK – Kraj Vysočina a informaci o brožuře „Když je problém 

závislost“),  

Omluveni:   Bc. Pavel Čekan, Karel Vít 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění: Mgr. Petr Kubis – náměstek hejtmanky, Mgr. Roman Sviták – vedoucí 

odboru bezpečnosti a krizového řízení   

   

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) Představení nového člena Komise prevence kriminality  

2) Plán práce Komise prevence kriminality na 2. pololetí 2019 – tvorba a schválení 

3) Žádost o poskytnutí individuální dotace Kraje Vysočina na podporu realizace projektu 

„Kraje pro bezpečný internet 2019“ 

4) Informace o vydané brožuře „Když je problém závislost“ 

5) Různé a závěr 

 

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Představení nového člena Komise prevence kriminality  

 

Předsedkyně Komise Renata Oulehlová představila nového člena Komise, Ing. Erika Klimeše, 

který nahradil MUDr. Karla Moravce, jež na post člena Komise rezignoval. Při této příležitosti 

Ing. Eriku Klimešovi předala jmenování člena Komise prevence kriminality. V projednávané 

věci nebylo přijato žádné usnesení. 
 

Ad 2)  Plán práce Komise prevence kriminality na 2. pololetí 2019 – tvorba a schválení 

 

Renata Oulehlová navrhla přítomným členům Komise termíny pro jednání na 2. pololetí 2019.  

 



Termíny jsou: 

16. 10. 2019 v 15.00 hodin 

13. 11. 2019 v 15.00 hodin 

11. 12. 2019 v 15.00 hodin  

 

Přítomným členům dále navrhla témata jednání na 2. pololetí 2019, zejména témata 

antikonfliktního týmu a týmu prevence kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského 

kraje.  

 

usnesení č. 17/09/19 
Komise schválila plán práce na 2. pololetí 2019 a to jak termíny, tak i navrhovaná témata 

k jednání. 

 

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 3) Žádost o poskytnutí individuální dotace Kraje Vysočina na podporu realizace projektu 

„Kraje pro bezpečný internet 2019“ 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, z pověření předsedkyně 

Komise Renaty Oulehlové, představila přítomným členům projekt Kraje Vysočina „Kraje pro 

bezpečný internet 2019“, který žádá Karlovarský kraj o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu KK ve výši 50 000 Kč, zejména na realizaci soutěže Online kvíz a Kvíz plus, ceny 

do soutěží pro děti a mládež, prezenční semináře pro studenty a aktualizaci e-learningových 

kurzů. Dále uvedla, že do projektu je zapojeno 12 krajů a Karlovarský kraj od roku 2015. 

Projekt Kraje Vysočina byl členům Komise zaslán k posouzení před jednáním.  

 

usnesení č. 18/09/19 
Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

žadatele Kraje Vysočina, na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2019“ a 

doporučuje Radě Karlovarského kraje podpořit realizaci projektu v Karlovarském kraji v 

požadované výši 50 000 Kč tak, jak o poskytnutí podpory hlasovala.  

 

pro:   8  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 4) Informace o vydané brožuře „Když je problém závislost“ 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, z pověření předsedkyně 

Komise Renaty Oulehlové, představila přítomným členům informativní brožuru „Když je 

problém závislost aneb průvodce (nejen) drogovými službami v Karlovarském kraji“, jejímž 

cílem je podat ucelený obraz o současných možnostech nabízené pomoci dětem mladistvým a 

dospělým v oblasti drogové problematiky a prevence nežádoucích jevů s ní spojených 

v Karlovarském kraji, a to napříč resorty, ale i lidem, kteří se o tuto problematiku zajímají, či 

do ní nově pronikají. V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

ad 5) Různé, diskuse a závěr 

 

V rámci diskuse byla diskutována tato témata: 

- Průzkum pocitu bezpeční ve městě Sokolov a jeho výsledky 

- Obchod s chudobou 

- Sociálně vyloučené lokality 



- Termín dalšího jednání Komise, který byl stanoven na den 16. 10. 2019, od 15.00 hodin, 

v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
 

V Karlových Varech dne 23. 9. 2019 

 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

                  Renata Oulehlová, v.r. 

předsedkyně Komise prevence 

kriminality Rady 

Karlovarského kraje                            

 

 

 


