
 

 

     Z Á P I S 
z 2. jednání Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti  

konané dne 09. 04. 2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dne 09. 04.2013 se uskutečnilo jednání Komise protidrogové prevence, prevence kriminality a 

bezpečnosti zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

 
Místo jednání: zasedací místnost ve 2. patře budovy Městské Policie Karlovy Vary, Moskevská 34, 361 

20 Karlovy Vary 

Doba jednání:  jednání bylo zahájeno ve 14:00 hodin a skončeno v 15:30 hodin. 

 

Přítomni: Jaroslav Fujdiar, Věra Bartůňková, Sylvie Kunešová, Vladimír Král, Michal Riško, 

 Bc. Jana Jandová, Dis. 

Omluveni: Milan Bauman 

Neomluveni: 0 

 

Hosté: PhDr. Zdeňka Papežová, Bc. Marcel Vlasák, Ing. Karel Linhart 

  

Program jednání: 

 

1. zahájení jednání a schválení programu – předseda komise 

2. kontrola usnesení 

3. zabezpečení budoucího parkoviště na ul. Severní – Ing. Karel Linhart 

4. navýšení finančních prostředků určených k podpoře projektů protidrogové prevence a prevence 

kriminality v roce 2014 

5. revokace usnesení ze dne 19.02.2013 a rozdělení dotací z rozpočtu města 

6. změna stanovišť radarových měřičů rychlosti 

7. diskuse, usnesení, závěr 

 

Jednání zahájil předseda komise pan Jaroslav Fujdiar.  

 

1. Schválení programu 

 

Navržený program jednání byl schválen. 

pro:  Jaroslav Fujdiar   proti:     zdržel se: 

 Věra Bartůňková 

 Sylvie Kunešová 

 Vladimír Král 

 Michal Riško 

 Bc. Jana Jandová, Dis. 



 

2.   Kontrola usnesení ze dne 19.02.2013 

 

Předseda komise Jaroslav Fujdiar zajistí přehled poskytovaných částek na účelové dotace jinými odbory.  

 

Nesplněno, prodlouženo do dalšího jednání. 

 

pro:  Jaroslav Fujdiar   proti:     zdržel se: 

 Věra Bartůňková 

 Sylvie Kunešová 

 Vladimír Král 

 Michal Riško 

 Bc. Jana Jandová, Dis. 

 

 

3.  Zabezpečení budoucího parkoviště na ul. Severní – Ing. Karel Linhart 

 

Ing. Karel Linhart představil komisi návrh sdružení vlastníků bytových jednotek na zabezpečení budoucího 

parkoviště na ul. Severní. Sdružení navrhuje pořízení kamerového bodu, který bude zapojen v rámci 

městského kamerového systému. Tento návrh komise nepodporuje a to ze dvou důvodů, kterým je finanční 

náročnost na vybudování kamerového bodu, náročnost na již tak přetíženou sítˇ a možnost dalších žádostí o 

střežení dalších parkovišť městskou policií a městským kamerovým systémem. Komise doporučuje a 

podporuje vybudování vlastního kamerového systému určeného ke střežení budoucího parkoviště, 

který bude majetkem sdružení vlastníků bytových jednotek a nebude financován z městského 

rozpočtu. 

 

pro:     proti:     zdržel se: 

Jaroslav Fujdiar         

Sylvie Kunešová   

Věra Bartůňková 

Michal Riško 

Bc. Jana Jandová Dis. 

Vladimír Král 

 

Návrh byl přijat. 

 

- Komise doporučuje a podporuje vybudování vlastního kamerového systému určeného na střežení 

budoucího parkoviště, který bude majetkem sdružení vlastníků jednotek bytu na ul. Severní a nebude 

financován z městského rozpočtu. 

 

 

 

4.  Navýšení finančních prostředků určených k podpoře projektů protidrogové prevence a prevence 

kriminality v roce 2014 

 

Komise projednávala rozdělení finančních prostředků výnosu z hazardu a navrhuje toto procentuální 

rozdělování financí z hazardu: 50% celkové částky na sport a 50% do oblasti sociální, kulturní a na 

prevenci kriminality. 

Projekty protidrogové prevence a prevence kriminality jsou obecně nejméně podporovanou oblastí. Více 

finančních prostředků se vynakládá do odstraňování následků sociálně patologických jevů, jakými jsou 

gambling a hráčství, narkomanie, kriminalita, vandalismus a jiných jevů ve společnosti nežádoucích, než na 

samotnou prevenci. Současné rozdělování finančních prostředků z výnosu z hazardu: 70% do oblasti sportu a 

30% oblast sociální a kulturní je z hlediska prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti města 

nepřijatelné. 

 

pro:     proti:     zdržel se: 

Jaroslav Fujdiar         

Sylvie Kunešová   



Věra Bartůňková 

Michal Riško 

Bc. Jana Jandová Dis. 

Vladimír Král 

 

Návrh byl přijat. 

 

- Komise doporučuje toto procentuální rozdělování financí z hazardu: 50% celkové částky na sport a 

50% do oblasti sociální, kulturní a na prevenci kriminality. 

 

 

5. Revokace usnesení ze dne 19.02.2013 a rozdělení dotací z rozpočtu města 

 

Komise revokovala usnesení přijaté dne 19.02.2013 ve znění: 

Komise doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit navržené rozdělení finančních prostředků 

určených na účelové dotace projektům zaměřeným na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci. 

Z důvodů porušení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, článku 4, 

odst. 5 žadatelem OS Armáda Spásy ČR došlo k vyřazení žadatele z evidence žadatelů o dotaci z rozpočtu 

města v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. 

 

Komise znovu projednala rozdělení finančních prostředků určených na účelové dotace projektům 

zaměřeným na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci. Celkem na prevenci kriminality a 

protidrogovou prevenci v roce 2013 je 200.000 ,-Kč  +  150.000,-Kč (provoz K-centra) – spoluúčast projektů 

zasílaných na MV ČR 80.000,-Kč (20.000,-Kč rezerva). Rozděleno bylo 100 000,-Kč. 

Komise doporučuje Radě města schválit následující rozdělení finančních prostředků: 

Náhradním rodinám, o.p.s. ul. Plzeňská 33, K.Vary, IČO 291 19 332  16 000,-Kč 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poradenství 

 

OS Res vitae         20 000,-Kč 

Krizové centrum, pomoc osobám v psychické krizi 

 

Sportovní klub Městské policie Karlovy Vary     40 000,-Kč 

Dětský letní tábor 

 

OS Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary 24 000,-Kč 

Volnočasová aktivita mládeže diagnostického střediska KV 
 

 

pro:     proti:     zdržel se: 

Jaroslav Fujdiar         Vladimír Král 

Sylvie Kunešová   

Věra Bartůňková 

Michal Riško 

Bc. Jana Jandová Dis. 

 

Návrh byl přijat. 

 

Komise doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit navržené rozdělení finančních prostředků 

určených na účelové dotace projektům zaměřeným na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci. 

 

 

 

6. Změna stanovišť radarových měřičů rychlosti 

 



Komise projednala změnu stanovišť radarových měřičů rychlosti umístěných na ul. Čankovská a Revoluční. 

Komise doporučuje zařízení umístit znovu na ul. Krále Jiřího a ul. Lidická a to na stejná místa kde byla 

původně. 

 

pro:     proti:     zdržel se: 

Jaroslav Fujdiar         

Sylvie Kunešová   

Věra Bartůňková 

Michal Riško 

Bc. Jana Jandová Dis. 

Vladimír Král 

 

Návrh byl přijat. 

 

- Komise doporučuje Radě města schválit přemístění radarových měřičů rychlosti z ul. Čankovská a 

Revoluční na ul. Krále Jiřího a ul. Lidická kde byla původně. 

 

 

7. Diskuse, usnesení, závěr 

 

Další jednání komise dle potřeby. 

 

 

 

Dne: 13.05.2013 

 

Zapsal: tajemník komise      Pavel Torma Jalůvka 

                    

                        

            

 Jaroslav Fujdiar 

                                        předseda komise 

 


