
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje   
 

  

  

 

USNESENÍ  

 

z 8. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 24. 11. 2021 v 15.00 hodin, videokonferenčně, prostřednictvím MS Teams 

 

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

Petříková, DiS., Karolína Vejmělková, Petra Gajičová, Bc. Jan Picka, Ing. Pavel Motešický, 

Omluveni:  Ing. Jan Doubrava, Helena Pourová, Martina Svobodová, Renata Oulehlová 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  Mgr. Roman Sviták – stálý host 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 15.50 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 Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na podporu realizace 

projektu „Naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění věcného vybavení jednotek 

HZS KVK“ pro rok 2022 

2. Různé a závěr 

 

 

pro:    9 proti:       0  zdržel se:    0 

 

 

Program jednání: 

 

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

žadatele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na podporu realizace projektu 

„Naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění věcného vybavení jednotek HZS 

KVK“ pro rok 2022 

 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK (dále jen „OBKŘ“) 

z pověření předsedy Komise Jiřího Černého seznámil přítomné členy Komise s žádostí 

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) na podporu 

realizace projektu „Naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění věcného vybavení 

jednotek HZS KVK“ pro rok 2022, kterou administruje OBKŘ. Žadatel HZS KVK požaduje 

pro rok 2022 finanční podporu ve výši 5 320 000 Kč. Tato aktivita je OBKŘ podporována 

každoročně a finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu odboru. Účelem dotace je zlepšení 

vybavenosti HZS KVK věcnými prostředky a vytvoření lepších podmínek pro činnost 



příslušníků HZS KVK na místě zásahu, naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění 

vybavenosti jednotek HZS KVK. Žádost byla členům komise zaslána k seznámení se  

a prostudování před jednáním. 

 

usnesení č. 14/1/21 
 

Komise projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje 

žadatele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na podporu realizace projektu 

„Naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění věcného vybavení jednotek HZS KVK“ 

pro rok 2022 a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit finanční podporu v požadované 

výši 5 320 000 Kč tak, jak o ní hlasovala. 

 

pro:   9  proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

ad 6) Různé a závěr 

 

V rámci „různého“ informoval předseda Komise Jiří Černý členy o setkání se starosty obcí 

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

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

 

Pod diskusi nad tématem o bezpečnostní situaci v obcích předseda Komise Jiří Černý rozhodl 

o sepsání dopisu, kterým bude Komise oslovovat starosty menších obcí, zda mají zájem řešit 

problematiku prevence kriminality prostřednictvím městských strážníků, např. spolupracovat 

s obcemi, které mají zřízenu městskou policii. Popř. zda by měli zájem aktivně se zapojit do 

projektu „sdílená městská policie“. Obce budou upozorněny, že se v tuto chvíli jedná o průzkum 

zájmu ne přímo o vstup do projektu.  

 

Ing. Bc. Šárka Benešová informovala přítomné členy o veřejné prezentaci dokumentu Analýza 

stavu drogové scény a závislostního chování v Karlovarském kraji v roce 2021, která se 

uskuteční on-line prostřednictvím platformy MS Teams dne 9. 12. 2021 od 09.30 hodin. 

Pozvánka na veřejnou prezentaci již členům Komise byla zaslána.  

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 15. 12. 2021 v 15.00 hodin, videokonferenčně 

prostřednictvím MS Teams.  Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 29. 11. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

 

 


