
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje   
 

KK/14/RK/21 

 

  

  

 

USNESENÍ  

 

z 6. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 15. 09. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

Přítomni:  Jiří Černý, Daniela Bílá, Roman Bílský, Ing. Jan Doubrava, Miroslava Novotná 

Petříková, DiS., Helena Pourová, Ing. Jan Vrba, Martina Svobodová, Karolína Vejmělková 

Omluveni:  Ing. Petra Gajičová, Renata Oulehlová, Bc. Jan Picka, Ing. Pavel Motešický, Mgr. 

Roman Sviták  

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  -- 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 16.00 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

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

schválili následující program: 

 

1. Projednání žádosti o individuální dotaci na podporu konference Bezpečná škola 2021, 

společnosti Mascotte s.r.o.. 

2. Tvorba plánu práce Komise bezpečnosti a prevence kriminality na 2. pololetí 2021 

3. Různé a závěr 

 

 

pro:    9 proti:       0  zdržel se:    0 

 

 

Program jednání: 

 

Ad 1)  Projednání žádosti o individuální dotaci na podporu konference Bezpečná škola 2021, 

společnosti Mascotte s.r.o.. 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová seznámila členy Komise s žádosti o poskytnutí individuální dotace na 

podporu realizace odborné Konference Bezpečná škola 2021 společnosti Mascotte s.r.o., která 

se uskuteční dne 21. 9. 2021. Společnost Mascotte s.r.o. žádá Karlovarský kraj o finanční 

podporu ve výši 50 000 Kč na organizaci konference a možnost zajištění přednáškového bloku. 

Dále žádá o záštitu konference hejtmanem Karlovarského kraje. Společnost Mascotte s.r.o. tak 

nabídla Karlovarskému kraji stát se „Partnerským regionem Konference Bezpečná škola 2021“. 

 

 



usnesení č. 09/09/21 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality projednala žádost o poskytnutí individuální dotace 

společnosti Mascotte s.r.o. na podporu organizace Konference Bezpečná škola 2021  

a nedoporučuje schválit finanční podporu společnosti Mascotte s.r.o. ve výši 50 000 Kč. 

Doporučuje udělit pouze záštitu hejtmana Karlovarského kraje.  

 

pro:   9  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

Ad 2) Tvorba plánu práce Komise bezpečnosti a prevence kriminality na 2. pololetí roku 2021 

 

Komise navrhuje v 2. pololetí roku 2021, aby jednání Komise se uskutečnila 1x v měsíci a to 

v datech 20. října, 24. listopadu a 15. prosince 2021. Vždy od 15.00 hodin. Témata 

k projednání: návštěva Centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech, projednání individuálních 

žádostí a shrnutí činnosti Komise ve 2. pololetí roku 2021. 

 

usnesení č. 10/09/21 

Komise bezpečnosti a prevence kriminality schvaluje plán práce na 2. pololetí roku 2021. 

 

pro:   9  proti:    0  zdržel se:    0 

 

  

ad 3) Různé a závěr 

 

V rámci „různého“ byl uložen úkol předsedovi Komise Jiřímu Černému, aby na nejbližším 

setkání se starosty obcí Karlovarského kraje vyzval přítomné starosty k vyjádření, s jakými 

bezpečnostními problémy se potýkají, popř. jak tyto řeší.  

 

Členové Komise dále diskutovali o možnosti poskytnutí podpory při řešení otázky zřízení 

městských policií v obcích, kde zřízeny nejsou, avšak tyto obce se výrazně potýkají s problémy 

bezpečnostního charakteru.  

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 20. 10. 2021 v 15.00 hodin, v Centru zdraví a bezpečí 

v Karlových Varech. Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 20. 9. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

 

 


