
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje  
KK/8/RK/21 

USNESENÍ  

z 3. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 21. 04. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje  

 

Přítomni:   Jiří Černý, Daniela Bílá, Roman Bílský, Ing. Petra Gajičová, Ing. Pavel 

Motešický, Renata Oulehlová, Miroslava Novotná Petříková, DiS., Bc. Jan Picka, 

Martina Svobodová, Karolína Vejmělková, Helena Pourová 

Omluveni:   Ing. Jan Doubrava, Ing. Jan Vrba 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  Mgr. Roman Sviták – stálý host, Ing. Jana Bělohoubková, Ing. Tereza 

Pásková, Gabriela Tymrová 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 17.10 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

kriminality Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“), Jiří Černý. Členové komise 

schválili účast hostů na jednání a to Ing. Janu Bělohoubkovou, Ing. Terezu Páskovou a Gabrielu 

Tymrovou.  Poté členové Komise schválili následující program: 

 

1. Projednání Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 

2. Projednání a návrh finanční podpory či nepodpory Radě KK žádosti o poskytnutí 

individuální dotace z programu KK na realizaci projektu Policie ČR, Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje Ajaxův zápisník 2021 

3. Projednání a návrh finanční podpory či nepodpory Radě KK projektům prevence 

kriminality v rámci Dotačního programu KK na podporu aktivit v oblasti prevence 

kriminality pro rok 2021 

4. Různé a závěr 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Projednání Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 

 

Ing. Jana Bělohoubková, vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje, 

odboru regionálního rozvoje KÚKK prezentovala členům Komise dokument Program rozvoje 

Karlovarského kraje na období 2021 – 2027, přičemž prezentace k tomuto dokumentu byla 

zaslána členům Komise předem. Ing. Jana Bělohoubková informovala členy Komise zejména 

o struktuře dokumentu, analytické a strategické části, včetně části implementační, dále  

o specifických cílech a opatřeních, zejména o zajištění kyberbezpečnosti, jež zahrnuje reakce 

na nové hrozby, virtuální a rozšířenou realitu, sociální sítě a vzdělávání a osvětu v oblasti 

kyberbezpečnosti. Dále se zmínila o prioritě – funkčním systému řízení bezpečnosti, zajištění  

a optimalizaci bezpečnosti a krizového řízení, včetně vzdělávání a zajištění adekvátní 

infrastrukturní a materiální vybavenosti v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Informovala 

členy Komise též o opatřeních ke zkvalitnění systému prevence rizikového chování dětí  

a mládeže, prevenci vzniku a řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených osob a osob 



sociálním vyloučením ohrožených na celém území kraje a opatřeních prevence kriminality  

a sociálně patologických jevů. 

 

usnesení č. 05/04/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality bere na vědomí informaci o Programu rozvoje 

Karlovarského kraje na období 2021 - 2027  a doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit se 

strukturou dokumentu Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027. 

 

Ad 2) Projednání a návrh finanční podpory či nepodpory Radě KK žádosti o poskytnutí 

individuální dotace z programu KK na realizaci projektu Policie ČR, Krajského ředitelství 

policie Karlovarského kraje Ajaxův zápisník 2021 

 

Členům Komise byla před jednáním zaslána e-mailem žádost o poskytnutí individuální dotace 

ve výši 200 000 Kč Policie ČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na projekt 

„Ajaxův zápisník 2021“.  

 

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení. 

 

usnesení č. 06/04/21 

Komise bezpečnosti a prevence kriminality projednala a následně doporučila ke schválení 

Radě Karlovarského kraje žádost o poskytnutí individuální dotace Policie ČR, Krajské 

ředitelství policie Karlovarského kraje na projekt „Ajaxův zápisník 2021“ ve výši 200 000 Kč. 

 

Ad 3) Projednání a návrh finanční podpory či nepodpory Radě KK projektům prevence 

kriminality v rámci Dotačního programu KK na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality 

pro rok 2021 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence OBKŘ, KÚKK, společně 

s Ing. Terezou Páskovou a Gabrielou Tymrovou seznámila přítomné členy Komise se žádostmi 

– projekty které podali žadatelé o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality – dotačního programu KK pro rok 2021 (dále jen „Dotační 

program“). Celkem bylo podáno 16 žádostí  - projektů 13 subjektů s celkovou požadovanou 

částkou finanční podpory ve výši 1 587 740 Kč. Alokovaná částka pro Dotační program pro 

rok 2021 je 1 200 000 Kč. OBKŘ, oddělení bezpečnosti a prevence posoudilo žádosti – 

projekty po formální stránce a bylo konstatováno, že všechny podané žádosti – projekty jsou 

po formální stránce bez závad a tedy splňují podmínky pro další posouzení. 

 

Dle vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a pravidla pro 

příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace na podporu aktivit 

v oblasti prevence kriminality (dále jen „Pravidla“) čl. IX odst. 9, jednotlivé žádosti  - projekty 

o dotaci posuzuje Komise bezpečnosti a prevence kriminality s ohledem na soulad s pravidly 

Dotačního programu a adekvátnosti popisů jednotlivých projektů. S návrhem a doporučením 

Komise budou následně žádosti – projekty předloženy k projednání příslušnému orgánu kraje 

(Radě KK).  Návrh na výši poskytnuté dotace v každém jednotlivém případě bude stanoven 

v závislosti na posouzení přiměřenosti výše jednotlivých položek ve finančním rozpočtu 

každého projektu, na celkovém požadavku a na celkovém objemu finančních prostředků 

vyčleněných na podporu účelu uvedeného v čl. III. Pravidel, částce 1 200 000 Kč.  

 

Členům Komise byly před jednáním zaslány všechny podané žádosti – projekty k prostudování. 

 



Komise po posouzení žádostí – projektů prevence kriminality s ohledem na soulad s pravidly 

dotačního programu a adekvátnosti jednotlivých projektů navrhla podpořit žádosti – projekty 

tak, jak je uvedeno v příloze č. 1. 

 

V projednávané věci bylo přijato toto usnesení: 

 

usnesení č. 07/04/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit 

finanční podporu žádostem – projektům žadatelů v rámci Dotačního programu na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 tak, jak navrhla v příloze č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

ad 4) Různé a závěr 

 

V rámci „různého“ nebyla diskutována žádná témata. 

 

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 26. 5. 2021 v 15.30 hodin, v sídle Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 04. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

 

 

Příloha: 

1. Posouzení a návrh finanční podpory Komise bezpečnosti a prevence kriminality žádostem   - 

projektům v rámci Dotačního programu KK na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality 

pro rok 2021 


