
 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje  
                                                                                                                                                                KK/28/RK/21 

 

USNESENÍ  

 

z 9. zasedání Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje   

konaného dne 15. 12. 2021 v 15.00 hodin, videokonferenčně, prostřednictvím MS Teams 

 

Přítomni:  Jiří Černý, Daniela Bílá (připojena v 15.10 hodin), Ing. Jan Doubrava, Helena 

Pourová, Ing. Jan Vrba, Miroslava Novotná Petříková, DiS., Karolína Vejmělková, Petra 

Gajičová, Bc. Jan Picka, Ing. Pavel Motešický, 

Omluveni:  Roman Bílský, Martina Svobodová, Renata Oulehlová 

Neomluveni: -- 
Ostatní zúčastnění:  -- 

   

Jednání zahájil v 15.00 hodin a ukončil v 15.40 hodin předseda Komise bezpečnosti a prevence 

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

schválili následující program: 

 

1. Zhodnocení činnosti Komise bezpečnosti a prevence kriminality v roce 2021 

2. Projednání opravy Kapitoly 3 Finanční zajištění služeb pro uživatele návykových látek  

a osoby ohrožené problémovým hráčstvím z dokumentu Výroční zpráva o realizaci politiky 

v oblasti závislostí v Karlovarském kraji za rok 2020  

3. Různé a závěr 

 

pro:    9 proti:       0  zdržel se:    0 

 

 

Program jednání: 

 

Ad 1) Zhodnocení činnosti Komise bezpečnosti a prevence kriminality v roce 2021 

 

Předseda Komise Jiří Černý velmi kladně hodnotil činnost a aktivity Komise v roce 2021, který 

byl prvním rokem činnosti po jmenování a ustanovení členů Komise. Zmínil zejména úspěšné 

průběžné projednávání a doporučování k finanční podpoře Radě KK žádostí o poskytnutí 

individuálních dotací a hodnocení projektů a žádostí o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu 

v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality. Velmi kladně hodnotil 

aktivitu Komise v oblasti hledání řešení bezpečnostních problémů obcí v kraji, zejména 

možností zřízení tzv. „sdílené městské policie“.  

 

Bc. Jan Picka informoval členy Komise o tom, že již písemně oslovil obce na Sokolovsku  

a Kraslicku ze své pozice karlovarského zastupitele a člena Komise bezpečnosti a prevence 

kriminality, kdy žádá představitele obcí Sokolovska a Kraslicka o vyjádření názoru na možnost 

zřízení „sdílené městské policie“, jež by vedla ke zvýšení bezpečnosti ve městech a obcích. 



Daný záměr Komise zvažuje dále konzultovat s hejtmanem Karlovarského kraje. Termín pro 

vyjádření představitelům obcí stanovil do 31. ledna 2022. 

 

Předseda Komise Jiří Černý k tomuto sdělil, že výzvu k vyjádření se k bezpečnostní situaci 

v obcích a vyjádření názoru na možnost zřízení „sdílené městské policie“ zašle představitelům 

obcí Karlovarska a Chebska. O výsledcích bude dále členy Komise informovat. 

V projednávané věci nebylo přijato žádné usnesení.  

 

Ad 2) Projednání opravy Kapitoly 3 Finanční zajištění služeb pro uživatele návykových látek  

a osoby ohrožené problémovým hráčstvím z dokumentu Výroční zpráva o realizaci politiky 

v oblasti závislostí v Karlovarském kraji za rok 2020  

 

Ing. Bc. Šárka Benešová seznámila členy Komise s opravou Kapitoly 3 Finanční zajištění 

služeb pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím z dokumentu 

Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v Karlovarském kraji za rok 2020 (dále 

jen „Výroční zpráva za rok 2020“). 

Výroční zpráva za rok 2020 (zpracování v 1. pololetí 2020) byla dále poskytnuta Radě vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“).  RVKPP poskytnuté informace 

promítá zejména do Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích za rok 2020 

(dále jen „Souhrnná zpráva 2020“). 

Z pracovní verze Souhrnné zprávy 2020 vyplynuly nesrovnalosti ohledně financování 

adiktologických služeb v Karlovarském kraji. V rámci připomínkového řízení Souhrnné zprávy 

2020 byla opravena Kapitola 3 Výroční zprávy za rok 2020, která byla dne 13. 12. 2021 

poskytnuta RVKPP k dalšímu využití. 

Přehled hlavních změn ve finančních údajích v Kapitole 3  

 

 Tabulka 3-3 Souhrn výdajů podle typu služeb/účelu v Kč: 

 Primární prevence 

Rozpočty krajů: 369 300 Kč (původní částka 0) 

Rozpočty obcí:  507 000 Kč (původní částka 0) 

 Harm reduction 

Rozpočty krajů: 1 654 100 Kč (původní částka 1 587 100 Kč) 

Rozpočty obcí: 973 000 Kč (původní částka 0) 

 Záchytné stanice a ošetření intoxikovaných osob 

Rozpočty krajů: 6 739 831 Kč (původní částka 0) 

 

- Celkové výdaje na adiktologické služby v Karlovarském kraji: 

Rozpočty krajů: 

8 763 231 Kč (původní částka 1 587 000 Kč) 

Rozpočty obcí: 

1 480 000 Kč (původní částka 0) 

 

Oprava Kapitoly 3 bude po projednání Komisí zveřejněna na webových stránkách kraje.  

 

 

 



usnesení č. 15/12/21 
 

Komise projednala a bere na vědomí opravu Kapitoly 3 Finanční zajištění služeb pro 

uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím z dokumentu Výroční 

zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v Karlovarském kraji za rok 2020 tak jak byla 

předložena. 

 

pro:   10 proti:    0  zdržel se:    0 

 

 

ad 3) Různé a závěr 

 

V rámci „různého“ informovala Ing. Bc. Šárka Benešová přítomné členy Komise o veřejné 

prezentaci zpracovaného dokumentu Analýza stavu drogové scény a závislostního chování 

v Karlovarském kraji v roce 2021 (dále jen „Analýza KK“), která se uskutečnila dne 9. prosince 

2021 prostřednictvím platformy MS Teams. Informovala, že tento dokument přehledně 

popisuje stávající situaci v Karlovarském kraji v oblasti závislostního chování a poskytuje 

optimální základ pro realizaci dalších návazných programů či projektů, jež se zabývají 

komplexní problematikou užívání návykových látek a prevencí sociálně patologických  

a kriminálních jevů spojených s alkoholismem a toxikománií v Karlovarském kraji. Analýza 

KK bude po projednání Radou Karlovarského kraje zveřejněna na webových stránkách 

Karlovarského kraje a Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje.  

 

Další jednání Komise se uskuteční dne 26. ledna 2022 v 15.00 hodin, videokonferenčně 

prostřednictvím MS Teams.  Bližší informace budou uvedeny v pozvánce. 

 

 

V Karlových Varech dne 17. 12. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Bc. Šárka Benešová 

                  Jiří Černý, v.r. 

předseda Komise bezpečnosti  

a prevence kriminality Rady 

Karlovarského kraje         

 

 

 


