
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje   
 

  

  

 

USNESENÍ  

 

ze 7. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 20. 10. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Světa Záchranářů Karlovy Vary, Západní 

1822. 

 

Přítomni:  Jiří Černý, Daniela Bílá, Roman Bílský, Ing. Jan Doubrava (příchod v 15.45 hodin), 

Miroslava Novotná Petříková, DiS., Helena Pourová, Martina Svobodová, Karolína 

Vejmělková, Petra Gajičová, Renata Oulehlová (příchod v 15.20 hodin), Bc. Jan Picka (příchod 

v 15.10 hodin), Ing. Pavel Motešický, 

Omluveni:  Ing. Jan Vrba, Mgr. Roman Sviták  

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  -- 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 16.30 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

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

schválili následující program: 

 

1. Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – 

žadatele Kraje Vysočina na podporu realizace projektu „Kraje pro bezpečný internet“ pro 

rok 2021 

2. Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – 

žadatele Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Praktické 

vzdělávání ve Světě Záchranářů Karlovy Vary“ pro rok 2022 

3. Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – 

žadatele Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Podpora činnosti 

Asociace Záchranný kruh a.s..“ pro rok 2022 

4. Projednání Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality, včetně pravidel pro poskytování dotací a vyhlášení 

programu pro rok 2022.  

5. Komentovaná prohlídka Centra zdraví a bezpečí (Svět Záchranářů) 

6. Různé a závěr 

 

 

pro:    10 proti:       0  zdržel se:    0 

 

 

 

 

 



Program jednání: 

 

Ad 1) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – 

žadatele Kraje Vysočina na podporu realizace projektu „Kraje pro bezpečný internet“ pro rok 

2021. 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová z pověření předsedy Komise Jiřího Černého představila přítomným 

členům projekt Kraje Vysočina „Kraje pro bezpečný internet 2021“, 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 krajův 

včetně Karlovarského kraje a to od roku 2015. Projekt Kraje Vysočina byl členům Komise 

zaslán k prostudování před jednáním.  

 

usnesení č. 10/10/21 
Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje 

žadatele Kraje Vysočina na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2021“ a doporučuje 

Radě Karlovarského kraje podpořit realizaci projektu v Karlovarském kraji v požadované výši 

50 000 Kč tak, jak o poskytnutí podpory hlasovala. 

 

pro:   11  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 2) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – 

žadatele Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Praktické vzdělávání 

ve Světě Záchranářů Karlovy Vary“ pro rok 2022. 

 

Ing. Bc. Šárka Benešová z pověření předsedy Komise Jiřího Černého seznámila přítomné členy 

Komise s žádostí o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – žadatele 

Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Praktické vzdělávání ve Světě 

Záchranářů Karlovy Vary“ pro rok 2022. Žadatel požaduje finanční podporu ve výši 400 000 

Kč, která bude využita na podporu vzdělávacích aktivit určených dětem, žákům, studentům a 

dalším cílovým skupinám obyvatel Karlovarského kraje v rámci provozu Světa Záchranářů – 

Centra zdraví a bezpečí v roce 2022. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na částečné 

pokrytí nákladů aktivit, které jsou nad rámec udržitelnosti projektu, zejména pak na personální 

a materiální zajištění vzdělávacích aktivit, zaměřených na praktické zážitkové programy 

v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Žádost Asociace Záchranný kruh a.s. byla 

členům Komise zaslána k prostudování před jednáním.  

 

usnesení č. 11/10/21 
Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje 

žadatele Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Praktické vzdělávání ve 

Světě Záchranářů Karlovy Vary“ pro rok 2022 a doporučuje Radě Karlovarského kraje 

podpořit realizaci projektu v požadované výši 400 000 Kč tak, jak o poskytnutí podpory 

hlasovala. 

 

pro:   12  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 3) Projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – 

žadatele Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Podpora činnosti 

Asociace Záchranný kruh a.s..“ pro rok 2022. 



Ing. Bc. Šárka Benešová z pověření předsedy Komise Jiřího Černého seznámila přítomné členy 

Komise s žádostí o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje – žadatele 

Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Podpora činnosti Asociace 

Záchranný kruh a.s.“ pro rok 2022. Žadatel požaduje finanční podporu ve výši 600 000 Kč, 

která bude využita na podporu činnosti v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh, 

zejména na personální zajištění aktivit a provozu v rámci jeho základní platformy – 

Internetového bezpečnostního portálu a informačních, vzdělávacích a preventivně výchovných 

aktivit a projektů s ním souvisejících a dále na zajištění osvětových a vzdělávacích pomůcek  

a materiálů v roce 2022. Žádost Asociace Záchranný kruh a.s. byla členům Komise zaslána 

k prostudování před jednáním. 

 

usnesení č. 12/10/21 
Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje 

žadatele Asociace Záchranný kruh, a.s. na podporu realizace projektu „Podpora činnosti 

Asociace Záchranný kruh a.s.“ pro rok 2022 a doporučuje Radě Karlovarského kraje podpořit 

realizaci projektu v požadované výši 600 000 Kč tak, jak o poskytnutí podpory hlasovala. 

 

pro:   12  proti:    0  zdržel se:    0 

 

ad 4) Projednání Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality, včetně pravidel pro poskytování dotací a vyhlášení 

programu pro rok 2022.  

 

Ing. Bc. Šárka Benešová z pověření předsedy Komise Jiřího Černého seznámila přítomné členy 

Komise s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivit v oblasti prevence kriminality, včetně pravidel pro poskytování dotací a vyhlášení 

programu pro rok 2022 (dále jen „Program a pravidla“), která byla členům Komise elektronicky 

zaslána k prostudování před jednáním., Seznámila přítomné členy se změnami oproti roku 

2021, které jsou zejména v těchto bodech: 

 

Hlavní změny pro rok 2022 (oproti 2021): 

 okruh způsobilých žadatelů – odstraněny DSO (dobrovolné svazky obcí). 

 povinné přílohy k žádosti - pro obce i nestátní neziskové organizace přidána příloha 

„plná moc v případě zastoupení žadatele na základě plné moci“. 

 pro obce – odstraněna příloha „výpis usnesení o schválení žádosti radou nebo 

zastupitelstvem obce“. 

 osobní náklady – snížena sazba z 600 Kč na 500 Kč/1 hodinu vykonané práce  

u psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce 

specializovaných činností. 

 výčet, na co se dotace neposkytuje – upřesněna výjimka u stravování účastníků 

pobytových akcí – doplněno s noclehem, přidány příměstské tábory. 

 žadatel nemusí zasílat žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě, pokud připojí 

k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy  

a uznávaný elektronický podpis nebo odešle elektronickou žádost z dotačního portálu 

Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek (včetně 

všech příloh) – zde je blíže specifikováno, kdy nemusí připojit uznávaný elektronický 

podpis, nebo se přihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím 

národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita). 

 



usnesení č. 13/10/21 
Komise projednala Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, včetně pravidel pro poskytování dotací  

a vyhlášení programu pro rok 2022 a doporučuje Radě Karlovarského kraje Program a pravidla 

schválit tak, jak o nich hlasovala.  

pro:   12  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

ad 5) Komentovaná prohlídka Centra zdraví a bezpečí (Svět Záchranářů) 

 

Lukáš Hutta, výkonný manažer organizace Asociace Záchranný kruh a.s., z pověření předsedy 

Komise Jiřího Černého provedl přítomné členy Komise areálem Centra zdraví a bezpečí  - 

Světem Záchranářů Karlovy Vary. Představil členům Komise areál, který tvoří několik 

specifických budova včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské 

stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, 

včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště 

s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí. 

V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení. 

 

ad 6) Různé a závěr 

 

V rámci „různého“ sdělil předseda komise Jiří Černý, že na setkání se starosty obcí 

Karlovarského kraje dne 22. 10. 2021 vyzve přítomné starosty k vyjádření, s jakými 

bezpečnostními problémy se ve svých obcích potýkají, popř. jak tyto řeší.  

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 24. 11. 2021 v 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 10. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

 

 


