ZÁPIS
z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci
Programu MV v oblasti prevence kriminality pro rok 2019
Datum a místo jednání: 1. dubna 2019, MV Nad Štolou 3, Praha 7 (4. patro, místnost č. 473), od 8.30
hod.
Přítomni:
Členové komise:
JUDr. Michal Barbořík – předseda komise
JUDr. Tomáš Koníček
JUDr. Marika Vitnerová
pplk. Mgr. Martin Klečka - zástup za plk. Mgr. Michala Foita (na základě plné moci)
kpt. Mgr. Veronika Hodačová - zástup za pplk. Mgr. Zuzanu Pidrmanovou (na základě plné moci)
Mgr. Iva Fürbacherová - zástup za Mgr. Marcela Wohlgemutha (na základě plné moci)
pplk. PhDr. Soňa Svobodová, MBA – omluvena bez zmocnění
Průběh jednání:
Po uvítání členů komise sdělil předseda komise, že bude posuzováno celkem 37 projektů,
a to ze 3 útvarů PP ČR, 3 útvarů MV ČR a 10 krajských ředitelství policie. Na rok 2019 byla na
Program MV v oblasti prevence kriminality vyčleněna v rozpočtu Ministerstva vnitra částka 2,000.000
Kč, v rozpočtu PP ČR je navíc 78.717,99 Kč na projekty PP ČR na rok 2019 z nespotřebovaných
výdajů z Programu z roku 2018 a z let předchozích. Celkový požadavek na finanční prostředky na
předložené projekty činí 5,277.000 Kč.
Tajemnici komise bylo předáno zplnomocnění pro pplk. Mgr. Martina Klečku, který je zmocněn
hlasovat za nepřítomného plk. Mgr. Foita a dále zplnomocnění pro kpt. Mgr. Veroniku Hodačovou,
která je zmocněna hlasovat za nepřítomnou Mgr. Pidrmanovou. Zmocnění pro Mgr. Fübacherovou za
nepřítomného Mgr. Wohlgemutha předložila jmenovaná předsedovi komise (viz příloha). Členové
komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti (viz příloha).
Po úvodní diskusi členů komise k obsahu a úrovni předložených projektů byl odsouhlasen
následující postup při jejich posuzování:
•
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podporovány budou
a) celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a
související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
a schválenými prioritami ve výzvě;
b) projekty zaměřené na trestnou činnost páchanou na seniorech a práci se zvlášť zranitelnými
obětmi – vyhlášeno jako hlavní priorita pro rok 2019;
c) projekty zaměřené na nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita
ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime a další);
d) projekty zaměřené na kriminalitu dětí a mládeže;
e) projekty zaměřené na prevenci majetkové trestné činnosti;
f) projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků resortu MV za účelem jejich kvalifikovaného
působení v projektech prevence kriminality a zvyšování právního vědomí u nejčastějších
forem kriminality a kriminálně rizikového chování;
g) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových
látek (s omezením viz následující bod);
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Jak vyplývá ze schválených Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci
resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2019 (dále jen „Podmínky“).
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•

nebudou podporovány zejména
a) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových
látek spočívající zejména v informovanosti široké veřejnosti a rozdávání alkoholtestrů –
problematiku alkoholu a drog za volantem bude v průběhu roku 2019 celostátně řešit projekt
PP ČR realizovaný ve spolupráci s MV ČR; se žádostí o alkoholtestry se KŘ PČR mohou
obracet na OTP PP;
b) projekty a položky, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní
charakter;
c) dále projekty KŘP, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty;
d) opakující se projekty, které nemají dostatečně nastavena kritéria hodnocení efektivity a/nebo
jejichž účinnost není dostatečně doložena, vydávání letáčků bez navazujících aktivit, dárků
s logem P ČR, atd.;
e) finanční požadavky na USB Flash disky pro veřejnost v rámci předložených projektů; komise
doporučuje k šíření výstupů projektů využívat webové stránky žadatelů.

•

současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky pro
uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení projektů a
v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2 (viz přílohy);

•

členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém
z hodnotících kritérií 0 body, nebude dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních
prostředků je 30 bodů (včetně). Počet bodů je uveden v tabulce s podpořenými projekty a
položkami (viz příloha).

Tabulka s podpořenými projekty a položkami bude po schválení ministrem vnitra zveřejněna
na webových stránkách MV a současně zaslána v elektronické podobě na vědomí všem krajským
koordinátorům prevence policie. Krajská ředitelství policie a útvary PP, které žádaly o finanční
prostředky, budou po schválení ministrem vnitra vyrozuměny o poskytnutí/neposkytnutí finančních
prostředků dopisem ředitele odboru prevence kriminality MV.
Návrhy na přidělení finančních prostředků jednotlivým projektům a hlasování Komise viz
přiložený tabulkový přehled projektů.
Informace k projednávaným projektům
Policejní prezidium ČR
1. Odbor tisku a prevence (OTP PP)
1.1: Supervizní semináře k návaznému programu „To je zákon, kámo!“
Program REVOLUTION TRAIN je programem primární prevence, zaměřený na práci s populací
nezasaženou rizikovými zátěžemi. V rámci návazného pilotního programu „To je zákon, kámo!“ bylo
v roce 2018 v rámci 18 proškolení zaškoleno 110 policistů – preventistů z 10 krajských ředitelství.
V současné době je program plně integrován do preventivních aktivit PČR. Proškolení policisté ho
prezentují školním skupinám, které absolvovaly program v Protidrogovém vlaku. V letošním roce
budou probíhat „supervizní semináře“ v jednotlivých krajských městech. V rámci seminářů se setkají
proškolení policisté, pedagogové a zástupci krajů. Cílem těchto setkání bude vzájemná výměna
zkušeností a vyhodnocení zpětných vazeb. Proběhne celkem 14 seminářů. Projekt je celorepublikový.
Požadavek je na pronájem prostor pro semináře (14x – 56.000), výuková sada pro účastníky (128
ks/600 – 76.800; obsahuje flash disk, desky, manuál, hrací sada karet, dotazníky a herní plachty),
výroba tiskovin k propagaci projektu (leták A5 10.000ks/6.70 Kč – 67.000), honorář pro školitele (3
lektoři na jeden seminář 8.400 – 117.600), propagace – placená inzerce (28.000), propagační materiál
(max. 2400 ks/26 kč – 62.400).
Požadavek: Kč 407.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 320.000,-; Komise nedoporučuje podporu položky
propagace programu v médiích a krátit položky výroba tiskovin k propagaci (podpora 30.000,-) a
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propagační materiál (podpora 40.000,-), a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výsledná
částka je zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
1.2: „Pomáháme seniorům, chráníme seniory“
Cílem projektu je rozproudit veřejnou diskusi na téma stárnutí a potřeba kvalitních, prověřených a
dostupných služeb pro seniory. Diskutovat nad pomocí, volnočasovými aktivitami a představovat
kvalitní pomůcky, které seniorům obohatí a ulehčí život. V průběhu roku 2019 budou rozpracovány
pilíře na republikové i regionální úrovni prostřednictvím krajských koordinátorů prevence. Z těchto
pilířů pak bude vycházet realizace na jednotlivých úrovních.
Hlavní pilíře:
1) Zmapovat aktivity pro seniory v každém regionu.
2) Vybrat logo projektu v rámci vyhlášené soutěže pro širokou veřejnost.
3) Označení zapojených organizací a spolků ne jejich webových portálech tímto logem.
4) Organizovat odborné diskuse.
5) Podporující zdravice významných či mediálně známých osobností.
6) Mediální partnerství.
7) Terénní akce preventistů a dobrovolníků v lázeňských městech.
8) Festival aktivit pro seniory.
9) Slavnostní vyhodnocení nejlépe spolupracující firmy, organizace, spolku.
10) Hudební klip.
11) V rámci celého projektu nepřímá podpora organizací pomáhajících seniorům.
Požadavek na grafiku a sestavení brožury, plakáty, atd (60.000), samolepky pro seniory (1600ks/12 kč
– 25.000), natočení videoklipu (30.000), trička pro dobrovolníky a preventivní hlídky (200ks/175 Kč –
35.000), propagace na FB (15.000), propagace a zhotovení loga, mediální prostor do regionálních
plátků a do MHD – placená inzerce v reg.denících, manipulační poplatky na vyvěšení vizuálů do MHD
atd.(135.000).
Požadavek: Kč 300.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit; komise doporučuje částku určenou pro MHD využít i
k šíření projektu „Zabezpečte se“.
1.3: Zabezpečte se II.
Projekt navazující na podpořený projekt z roku 2018. V letošním projektu jde o rozšíření stávající
mobilní aplikace o téma „Trezory – úschovné objekty pro střelné zbraně“ a „Mechatronické
zabezpečení bytů a objektů“. Tato témata budou také obsahem pro další proškolení policistů –
specialistů. Požadavek na rozšíření mobilní aplikace (40.000), rozšíření programu SW část (50.000),
školení „trezory“ pro 3 techniky PČR ve školicím středisku CMZS ČR (45.000), školení „mechatronické
zámky“ pro 3 techniky PČR ve školicím středisku CMZS ČR (45.000), zpracování Newsletterů (5 čísel
– 10.000).
Požadavek: Kč 190.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit
1.4: Pomněnkový den (realizátor: Odbor pátrání ÚSKPV a OTP PP ČR)
Cílem projektu je představení a vysvětlení možností účinné pomoci široké veřejnosti a spolupráce
s Policií ČR při pátrání po pohřešovaných dětech. V rámci roku tak budou realizovány tyto aktivity:
prezentace na sociálních sítích PČR, „turné“ slavné osobnosti po školských zařízeních (besedy,
videospoty), prezentace v TV NOVA v pořadu Snídaně s Novou a v Českém rozhlasu, prezentace
audio a video spotů na web. stránkách a Facebooku mezinárodní organizace AMBER Alert EU,
distribuce obalů na knihy se zákl. informacemi k pohřešovaným dětem, distribuce inf.letáku, distribuce
preventivních a propagačních materiálů. Požadavek na tvorbu videoklipů (2 ks – 49.000), tvorba
audio klipu (1 ks – 11.000), informační materiál (2000 ks letáků s pomněnkou – 75.000), vzdělávací
turné (110.000), propagační předměty (např. botička 1000 ks/80 Kč – 80.000), preventivní předměty
(náramek - ztracenka 2000ks – 75.000).
Požadavek: Kč 400.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 329.000,-; Komise doporučuje z důvodu nedostatku
finančních prostředků krátit projekt v položkách vzdělávací turné (podpora 104.000,-), propagační
předměty (podpora 50.000,-) a preventivní předměty (podpora 40.000,-).
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2. ÚSKPV, odbor obecné kriminality
2.1: „Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“
Projekt navazuje na realizovaný projekt z roku 2018 (OTP PP). Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti
zabezpečení a zajištění objektů elektromechanickými zámkovými systémy je nevyhnutelné proškolit
v této oblasti i odborníky z řad PČR. V návaznosti na vloupání do objektů dochází často i k napadení
trezorových skříní nebo samotných trezorů. Proto je nutné dovybavit již existující cvičnou dílnu ve
školicím zařízení v Pardubicích tak, aby výuka mohla navazovat na předešlý projekt. Požadují finanční
prostředky na vybavení dílny (trezorové zámky, trezor do zdi, svěrák, nábytkový trezor, atd.)
Požadavek: Kč 135.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit
3. Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
2018 – 1 projekt, vyhodnocení finanční a věcné zasláno 27. února 2019, požadovaný termín pro
zaslání vyhodnocení byl do 15. února 2019.
3.1: Kurz interkulturní kompetence
V roce 2017 byl vytvořen certifikovaný kurz s názvem „Interkulturní kompetence“, který je určen pro
policisty pracující s menšinami. Kurz je specifický tím, že všechny znalosti a vědomosti získávají
účastníci prostřednictvím sebezkušenostního tréninku – zážitkové pedagogiky. V rámci předloženého
projektu žádají o finanční prostředky na vybavení, bez něhož nelze kurz zajistit, jelikož požadované
položky nejsou součástí běžného chodu žádného policejního útvaru (např. rozlišovací dresy,
karimatky, čelovky…).
Požadavek: Kč 43.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – komise o projektu nehlasovala, jelikož nebyly dodrženy
formální požadavky, a to nedodržení čl. 6, odst. 2) Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných
finančních prostředků na realizaci rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence
kriminality na rok 2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o úkol vyplývající ze Strategie pro práci Policie
ČR ve vztahu k menšinám, bude projekt řešen mimo Program MV v oblasti prevence kriminality, a to
ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV za využití finančních prostředků tohoto odboru.
Ministerstvo vnitra
4. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
4.1: Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR
Projekt navazuje na podpořený projekt KYBER-EX z roku 2016. V návaznosti na výstupy z tohoto
projektu považuje škola za žádoucí soustředit se na preventivní záchyt rizikového chování ve vztahu
ke kriminalitě mladistvých a eliminovat rizika spojená s virtuální hrozbou prostřednictvím optimalizace
školního klimatu, zvyšování osobnostních kompetencí. Škola pravidelně vzdělává vybrané žáky v peer
aktivitách. Tito žáci pak působí na své spolužáky v oblasti prevence rizikového chování, návykových
látek, v oblasti extremismu, rasismu a xenofobie. Cílem předloženého projektu je zmapování situace
třídních kolektivů prostřednictvím sociometrického šetření. Žáci v rámci osobnostního a individuálního
poradenství zjistí své profesní a sociální kompetence, pracovní chování atd. Projekt počítá také se
vzděláváním pedagogického sboru prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů. Projekt je
určen pro všechny žáky školy maturitního studia – 403 žáků ve 14 třídách. Požadují prostředky na
doplnění softwaru k HTS systému (60.000), 2-3 akreditované kurzy pro učitele (20.000), vyhotovení
posterů a vytvoření loga projektu (10.000) – letáčky, kancelářské potřeby (5.000).
Požadavek: Kč 95.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 79.000,-; Komise doporučuje z důvodu souladu
s neinvestičním zaměřením projektu krátit projekt v položce 7 subtestů pro HTS systém (podpořeno
59.000,-) a z důvodu nedostatku finančních prostředků nepodpořit položky vyhotovení posterů a
vytvoření loga projektu. Položku podpora peer programu (kancelářské potřeby) nepodpořit z důvodu
chybějícího podrobného rozepsání a odůvodnění položky. Členové komise projevili přání osobně se
zúčastnit realizace projektu.
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5. Policejní akademie ČR
5.1: Pracoviště informací z otevřených zdrojů
Cílem projektu je vybudování pracoviště, které se bude zabývat metodickou, experimentální a
výukovou činností v oblasti práce s informacemi z otevřených zdrojů (označováno jako zpravodajství
z otevřených zdrojů – OSINT). Pracoviště bude využíváno pro všechny formy výuky, v celoživotním
vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů, specializovaných kurzů apod. Finanční požadavek je na
stolní PC (15ks/21.000,-, tj. 315.000), monitory (15ks/4500,- tj. 68.000), projektor (1ks – 30.000),
promítací plátno (1ks – 10.000,-), interaktivní tabule (1ks – 95.000), připojení k síti internet (150.000),
nábytek – stoly a židle (250.000)
Požadavek: 918.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – z důvodu rozporu s prioritami vyhlášenými v Podmínkách;
projekt je rovněž nad finanční možnosti tohoto titulu.
5.2: Záchyt CBRN nebezpečných látek a prevence jejich použití pro kriminální účely a
teroristické útoky
Cílem projektu bude vyhodnotit míru nebezpečí, která plyne z nedostatečného zabezpečení
nebezpečných látek kategorie CBRN, z nich mnohé se používají v průmyslu a medicíně, ale ne vždy
je jejich zajištění dostačující nebo v souladu s platnými předpisy. Provede se kvalifikovaný odhad
zahrnující počet a druh nejvíce nebezpečných látek, jakož i kvalita jejich zabezpečení před zcizením,
ztrátou nebo cílem zneužití. Požadují prostředky na nákup odborných publikací a za přístup ke
zpoplatněným časopisům (40.000), software na zpracování a statistické vyhodnocení výsledků měření
(50.000), nákup chemického monitoru a monitoru záření (280.000), náklady na zpracování
výzkumných zpráv (45.000).
Požadavek: 415.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – z důvodu rozporu s prioritami vyhlášenými v Podmínkách;
při realizaci projektu by dále nebyla dodržena podmínka neinvestičního projektu (pořízení monitorů by
byla investice). Komise navrhuje žadateli předložit projekt v rámci bezpečnostního výzkumu MV.
6. Muzeum Policie ČR
6.1: Policejní historie – učitelka života
Cílem projektu je jednak podnítit zájem o policejní historii u návštěvníků muzea, ale také jim pomocí
publikace připomenout zásady bezpečného chování a ochrany majetku. Publikace představí rizikové
situace, se kterými se lidé setkávali nejen v minulosti, ale i v současné době. Zároveň ukáže možnosti
jejich řešení a předcházení. Publikace bude využívána při různých akcích pro veřejnost, a to i s účastí
dětí, seniorů i dospělých v prostorách muzea i mimo něj. Požadují finanční prostředky na tisk cca 5000
ks publikací
Požadavek: Kč 50.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – neefektivní vynaložení finančních prostředků Programu
z důvodu možnosti financování z jiných zdrojů; bude realizováno z prostředků MV mimo „vnitroresort“.
Krajská ředitelství Policie ČR
7. KŘP Zlínského kraje
7.1: Víš, že řídíš pod vlivem?
Projekt byl již realizován v roce 2017 (podpora MV 44.000 Kč). Zlínský kraj patří dlouhodobě k nejvíce
zatíženým v počtu řidičů pod vlivem alkoholu, a to jak v běžném provozu, tak i při dopravních
nehodách. Při preventivních dopravně bezpečnostních akcích a při různých kulturních akcích,
festivalech budou řidičům rozdávat letáky a alkoholtestry. Současně s tím bude probíhat mediální
kampaň. Projekt je celokrajský. Letáky má KŘP ještě z roku 2017, proto žádají jen o finanční
prostředky na alkoholtestry (2500 ks/cca 25 Kč).
Požadavek: Kč 62.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – viz informace v úvodu zápisu.
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7.2: Víš, kdo je za dveřmi? – LCD/TV obrazovky v nemocnicích Zlínského kraje
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob jak majetkovou trestnou činností, tak násilnou
trestnou činností. Stávají se často obětí podvodníků a zlodějů, kteří se k nim pod různými záminkami
dostávají. Projekt počítá s vytvořením 20-30 s preventivního spotu, který bude prezentován na
obrazovkách v čekárnách v nemocnicích. Spot bude obsahovat 3 nejčastější legendy, s kterými se
policisté setkávají při oznamování protiprávního jednání na seniorech. Při vizualizaci spotu se bude
čerpat z grafického návrhu letáku, který vznikl v roce 2014. Požadují finanční prostředky na zaplacení
vysílacího času.
Požadavek: Kč 50.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit
8. KŘP Pardubického kraje
8.1 Chraň se, seniore
Projekt je zaměřen na seniory, kteří se často stávají obětí trestných činů. Bude odehráno 12
divadelních představení s preventivním zaměřením. Obsahem budou 4 hrané scénky na téma: domácí
násilí, chování u bankomatu a v obchodě, nabízení zboží a služeb přes telefon a nástrahy televize
(nákupy přes tv, reklama, soutěže, kvízy). Představení budou odehrána v různých městech či obcích
kraje.
Po ukončení každé scénky následuje diskuse s policejním preventistou. Délka celého
představení je 60 – 120 min. Do projektu bude zapojen také KÚ Pardubického kraje – zprostředkování
kontaktů s kluby seniorů a s domy s pečovatelskou službou. Bude se podílet také na medializaci.
Požadavek na realizaci 12 divadelních představení (divadelní skupina Divadlo VeTři) – Kč 75.600,- a
na nákup tašek s reflexním prvkem Kč 14.400,- (min. 400 ks; celková cena za tašky je cca 27.000 Kč
– zbývající část doplatí KÚ). Tento projekt byl předložen i v roce 2018 – liší se pouze témata scének
(představení 69.000, tašky 13.000 – tj. celkem podpořeno 82.000)
Požadavek: Kč 90.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 75.000,-; Komise doporučuje z důvodu nedostatku
finančních prostředků nepodpořit položku tašky s reflexním prvkem. U celkové částky provedeno
zaokrouhlení na celé tisíce dolů.
9.KŘP Jihomoravského kraje
9.1: Speciální výslechová místnost – modernizace
SVM je umístěna na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. V rámci modernizace bude
pořízena nová audio a video technika. Tím bude zajištěna požadovaná kvalita výstupů z těchto
zařízení. Místnost je určena nejen pro dětské oběti, ale také pro ostatní zvlášť zranitelné skupiny
obětí. Budou pořízeny 2 kamery a audio zařízení.
Posudek Expertní skupiny přiložen.
Požadavek: Kč 116.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit; výsledná částka zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
9.2: Speciální výslechová místnost – modernizace
SVM je umístěna na ÚO Břeclav. Místnost je technicky zastaralá. Budou pořízeny 2 kamery a
záznamové zařízení. Místnost je určena nejen pro dětské oběti, ale také pro ostatní zvlášť zranitelné
skupiny obětí.
Posudek Expertní skupiny přiložen.
Požadavek: Kč 55.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit; výsledná částka zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
9.3: Bezpečně nejen do školy
Jedná se o projekt zaměřený na zvyšování informovanosti dětí a mládeže v rámci otázek vlastního
bezpečí, a to bezpečného pohybu v silničním provozu. Učí děti jak se chovat v rámci silničního
provozu. Projekt bude realizován prezentační a přednáškovou činností. Budou vytvořeny magnetické
tabulky (3 sady), které budou děti seznamovat s uvedenou problematikou: bezpečný pohyb cyklistů
v silničním provozu a vybavení jízdního kola, dopravní značky, sada zaměřená na práci policistů.
Požadují finanční prostředky na 3 sady dle uvedených témat. Každá sada bude pořízena 7x.
Požadavek: Kč 13.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – z důvodu nesouladu s prioritami vyhlášenými
v Podmínkách.
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9.4: Bezpečnost seniorů
Realizace preventivních besed pro seniory se zaměřením na prevenci podvodů, krádeží, vloupání,
přepadení, počítačových podvodů a domácího násilí. A dále také na bezpečnost v silničním provozu.
Besedy se budou realizovat na ÚO Blansko, kde je nově vytvořená místnost pro tyto aktivity. Součástí
besed bude i prohlídka policejní výstroje, výzbroje, vozidel PČR a ukázka práce kriminalistických
techniků. Požadují finanční prostředky na přímou realizaci – tj. na tiskoviny (A5, 1000 ks, 1ks/2-3 Kč),
žetony do nákupních vozíků (500 ks) a dále na vybavení místnosti (notebook 25.000 Kč; dataprojektor
19.000 Kč; plátno se stativem 1.800 Kč; židle stohovatelné 18.000 Kč -12ks/1500,-)
Požadavek: Kč 75.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 3.000,- tiskoviny leták A5; Komise nepodporuje s ohledem
na nedostatek finančních prostředků vybavení místnosti. S ohledem na minimální podporovanou
položku se pořízení žetonů do nákupních vozíků jeví jako neefektivní. Výsledná částka je
zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
9.5: Senioři ve virtuálním světě
Projekt bude realizován v Informačním centru policie v Brně a bude zaměřen na problematiku
počítačových podvodů, kdy obětí jsou senioři a dále na bezpečnost v silničním provozu. V souvislosti
s druhou aktivitou bude možnost vyzkoušet si jízdu na moto či auto trenažéru. K zajištění těchto aktivit
je nutné dovybavit centrum. Požadují stohovatelné židle (10 ks/1200Kč tj. 12.000 Kč), flash disk
s nahraným materiálem, který bude obsahovat nejdůležitější informace pro seniory k počítačové
bezpečnosti (min. 250 ks/140Kč, 4GB, s potiskem – logo tj. 35.000 Kč); leták A4 skládaný (min. 1500
ks/cca 3,30 Kč, tj. 5.000 Kč)
Požadavek: Kč 52.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 5.000,- tiskoviny – leták A4 skládací. Komise nepodporuje
s ohledem na nedostatek finančních prostředků vybavení místností. Podpora položky Flash disk – viz
informace v úvodu zápisu.
10. KŘP Královéhradeckého kraje
10.1: Tvorba tematických preventivních fotoalb („letáků“)
V rámci projektu budou na vytipovaných místech (veřejné knihovny, vozidla MHD, muzea, lékařské
ordinace, školy a školská zařízení, Univerzita HK) vyvěšeny letáky ve formátu A4 nebo A3
s informacemi o 6 zákl. tématech: rizika sociálních sítí; šikana a kyberšikana; nedávejte zlodějům
příležitost; zabezpečte si dům; ahoj babi, půjčíš mi peníze?; hlavně se vraťte. Požadavek je na
finanční prostředky na letáky A4 (100 ks, celkem Kč 1.500) a A5 (100 ks, celkem Kč 950) a grafické a
přípravné práce (Kč 21.300)
Požadavek: Kč 23.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit; podpořená částka je zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
10.2: Zvyšování informovanosti obyvatel Královéhradeckého kraje prostřednictvím
přednáškových aktivit Policie ČR – II. část
Projekt navazuje na podpořenou I. část z roku 2017. Je zaměřen na rizika spojená s virtuálním
prostředím. Tentokrát na ta nejvíce aktuální (např. Instagram, Tik Tok atd.). Budou proškoleni opět
pracovníci OTP, kteří zajišťují přednáškovou činnost u dětí do 17 let. Jednodenní školení specialisty
UP v Olomouci. Požadují finanční prostředky na školení policistů v rozsahu 6 vyučovacích hodin pro
10 policistů OTP. Loni podpořeno částkou Kč 12.000.
Požadavek: Kč 10.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit
11. KŘP Ústeckého kraje
11.1 Vzdělávací konference – Bezpečí pro seniory
Uspořádání konference pro posluchače Univerzity 3. věku UJEP Ústí nad Labem. Konference
rozdělena na 4 bloků – osobní bezpečí doma i na ulici; bezpečí v kyberprostoru; domácí násilí;
bezpečí v silničním provozu. Teoretická a praktická část. Lektoři z řad PČR i externí. Po ukončení
teoretické části následuje praktická – inscenace divadla Ve Tři. Konference se uskuteční ve 2 dnech.
Požadují finance na divadelní představení, lektorné, pronájem sálu, preventivní materiál, flashdisky
s nahranými materiály.
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Požadavek: Kč 58.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 37.000,-; Komise doporučuje krátit o ¼ z důvodu, že jeden
blok témat je mimo vyhlášené priority, položku preventivní divadelní představení (podpora 18.750,-),
z důvodu nedostatku finančních prostředků jsou kráceny položky preventivní materiál – reflexní tašky
(podpora 5.000,-) a tužka s preventivním potiskem (podpora 2.000,-). Komise dále nedoporučuje
podpořit položku vzdělávací preventivní materiál – flashdisk – viz úvod zápisu.
11.2 Senior v bezpečí
Přednášky v seniorských klubech v okresu Most. Celkem 5 představení dvou členů divadla Ve Tři
doplněné vystoupením pracovníka OTP PČR Most. Naučit seniory asertivnímu chování, odmítnutí
nabízené služby nebo produktu. Finanční prostředky na vystoupení divadla.
Požadavek: Kč 25.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit
12. KŘP Olomouckého kraje
12.1 Letem dětským kybersvětem
Projekt bude realizován formou besed na školách, případně v dalších vytipovaných vzdělávacích
institucích. Besedy jsou určeny primárně pro rodiče, pedagogy a metodiky prevence na školách.
Besedy budou informovat o aktuálních úskalích při pohybu dětí v „kybersvětě“. Účastníci obdrží
předměty s preventivními radami. Požadavek na magnetky (15.000), stojánky na tužky (26.000) a
svačinové boxy (15.000) s preventivními radami.
Požadavek: Kč 56.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – z popisu projektu nelze posoudit, zda se v rámci
požadavku na finanční prostředky jedná o preventivní či propagační předměty a pro jakou cílovou
skupinu jsou určeny. Projekt lze realizovat i bez těchto předmětů.
12.2 Mám to pod kontrolou!
Projekt se skládá ze dvou částí. Jedna je zaměřena na budoucí řidiče a jízdu pod vlivem alkoholu a
jiných návykových látek. Druhá na řešení malých dopravních nehod. Projekt bude realizován
s vytipovanými autoškolami v kraji, pilotně v okr. Přerov a Šumperk. Policista OTPR se zapojí do
výuky v autoškole v časové dotaci 1 vyučovací hodiny a předá informace ohledně uvedených témat.
Účastníci obdrží jednorázový alkoholtestr a informace a rady na letáku. Finanční prostředky na
alkoholtestry (1000 ks á 15,- tj. 15.000), aromavisačky (600 ks/35,- tj. 21.000), karta s radami (3000ks
– celkem 15.000)
Požadavek: Kč 51.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – viz informace v úvodu zápisu.
12.3 Nechci být další…
Cílem projektu je seznámit veřejnost prostřednictvím online vysílání Čes.rozhlasu Olomouc s aktuální
bezpečnostní situací v regionu a zároveň poskytnout rady jak se ochránit před nezákonným jednáním
a nestát se obětí TČ. V živém vysílání vystoupí policisté na konkrétních příkladech a kazuistikách
budou vysvětlovat chybné a správné chování. Policisté budou odpovídat i na dotazy posluchačů.
Proběhne telefonická soutěž. Témata: osobní bezpečnost, kyberbezpečnost, podvody na seniorech,
DN, zabezpečení majetku. Projekt zaměřen na střední a starší generaci. Finanční prostředky požadují
na: přívěsek s hadříkem na čištění brýlí (100ks/23,-, tj. 3.000), taška s reflexním pruhem (200ks/33,-tj.
7.000), bavlněná taška (200ks/30,-, tj. 6.000), přívěsek LED světlo (100ks/27,-, tj. 3.000).
Požadavek: Kč 19.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – žádost je zaměřena pouze na propagační materiál.
13. KŘP Libereckého kraje
13.1 Senioři v bezpečí doma i na ulici
Cílovou skupinou jsou senioři. Budou realizovány besedy a přednášky se základními pravidly
bezpečného chování doma i venku, jak předcházet rizikovým situacím, jak reagovat na spáchaný TČ.
Besedy budou probíhat v klubech seniorů, domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou
na území celého Libereckého kraje. Účastníci obdrží od policistů uvedené předměty: bezpečnostní
řetízky (800ks/150,- tj. 135.000); samolepka na dveře (9000ks/0,70, tj. 7.000); osobní alarmy
s potiskem (600ks/230,-, tj. 138.000); reflexní taška s potiskem (800 ks/70,-, tj. 64.000)
Požadavek Kč 344.000,8

Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 7.000,- samolepky na dveře; Komise doporučuje
nepodpořit položky bezpečnostní řetízek – není zajištěna odborná instalace, tudíž není zajištěno jejich
efektivní využití; osobní alarmy – komise je hodnotí z pohledu prevence kriminality jako neefektivní;
tašky s reflexním pruhem – s ohledem na výše uvedené krácení nelze propagační materiál v tomto
rozsahu podpořit.
13.2 Na vlně (ne)bezpečí
Soubor seminářů, který je určen pro veřejnost, zejména mladým lidem. Cílem je seznámit je s možnou
trestnou činností, které je dobré předcházet. Rozpoznat hrozící nebezpečí a znát postupy, jak se
vyhnout útočníkovi. Teoretická část – praktické rady jak se chovat na ulici, druhy sebeobrany,
strategie, posouzení hrozeb, nutná obrana, krajní nouze. Praktická část – jednoduché sebeobranné
základy spojené s modelovými situacemi. Působnost v celém Libereckém kraji. Požadují finanční
prostředky na nákup technického vybavení (notebook, 2x dataprojektor, 2x prezenter – 56.400,-); USB
flash disk s nahranou prezentací (550 ks/170,-, tj. 93.500)
Požadavek: Kč 150.000
Komise doporučuje: projekt nepodpořit – komise nedoporučuje, s ohledem na nedostatek finančních
prostředků, podporu položky technické vybavení; položka USB Flash disk - viz informace v úvodu
zápisu.
14. KŘP kraje Vysočina
14.1: SVM Krajského ředitelství policie kraje Vysočina – modernizace technologie a dovybavení
místností
V rámci KŘP je 5 SVM, v sídlech pěti územních obvodů. V rámci projektu chtějí doplnit tyto místnosti
sadou pomůcek pro výslechy malých dětí – jde o typově velmi podobné postavy jako je Jája a Pája,
ale jde o menší panenky, tedy pro malé děti jsou vhodnější (lepší manipulace s panenkami). Jedná se
o sadu – dědeček, babička, máma, táta, holka, kluk – malí a holka, kluk – starší.
Do SVM Jihlava, která byla vybudována v roce 2011 a využívají ji kriminalisté z ÚO Jihlava a také
krajští kriminalisté z odboru obecné kriminality, chtějí pořídit modernější výpočetní a záznamovou
techniku.
Do SVM Havlíčkův Brod chtějí v rámci projektu pořídit bezdrátovou sadu s mikrofonem a klopový
mikrofon. Bude provedeno také odhlučnění dveří pomocí připevnění speciální izolační desky, která se
bude používat zároveň jako tabule. Požadavek je na min. 5 sad demonstračních pomůcek (8 postav) –
13.000 Kč /1sada, tj. 65.000 Kč; notebook, pevný disk, ink.tiskárna, bezdrátový router, bezdrátová
sestava s mikrofonem, klopový mikrofon a izolační deska na dveře.
Posudek Expertní skupiny přiložen.
Požadavek: Kč 157.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit
14.2: Chci fandit…NE se bát!
V rámci hokejových a fotbalových utkání dochází na stadionech nebo v jejich blízkosti k protiprávnímu
jednání ze strany fanoušků. Proto je na utkání, která jsou vyhodnocena jako riziková, nasazen
antikonfliktní tým (má 13 členů). Členové týmu působí také preventivně. V rámci projektu žádají o
propagační a preventivní materiály, které budou členové AKT na utkáních rozdávat dětem i dospělým.
V rámci prevence se jedná o informace preventivního charakteru, které budou motivovat
k netolerování protiprávního jednání v souvislosti s konáním sportovních akcí. Materiály budou
obsahovat také informace o bezpečnosti fanoušků a jejich dětí a informace v souvislosti s rizikem
vloupání do vozidla, kapesních krádeží, řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Požadují prostředky na
kartičky A6 – dva druhy, každý min. 500 ks, tj. 5000 Kč, píšťalka – pro děti, reflexní s logem 158 min.
600 ks tj. 12.000 Kč, kšiltovka – s reflexním pruhem, s logem projektu Chci fandit…NE se bát! min.
300 ks – tj.27.000Kč.
Požadavek: Kč 44.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 5.000,- grafický návrh a tisk kartiček A6; Komise
doporučuje nepodpořit položky píšťalka reflexní s logem a kšiltovka s reflexním pruhem – jedná se o
propagační předměty v nepodporované výši.
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14.3 V bezpečí i na stará kolena II.
Projekt zaměřený na seniory, navazuje na dřívější projekty s obdobnou tematikou. Policisté z dvaceti
OO a sedmi policejních stanic v rámci kraje vytipují pro první etapu 15 – 20 obcí, kde došlo
k protiprávnímu jednání na seniorech. Ve spolupráci s místní samosprávou budou obce zvát občany
na společná setkání. V rámci besed, přednášek, prezentací se rozeberou konkrétní případy z kraje
s cílem vštěpit seniorům zásadní zásady bezpečného chování. Cílem je oslovit min. 500 osaměle
žijících seniorů. V rámci přednášek bude také představen alarm pro osaměle žijící osoby. Součástí
projektu jsou také přednášky na daná témata v Domovech důchodců, domovech s pečovatelskou
službou a dalších podobných zařízeních. Požadavek je na osobní alarm (min 500ks/140,-, tj. 70.000),
informační samolepky (min 3000ks – 6.000), propisovací tužka (min. 1500ks – 10.000), látková taška
s reflexním pruhem (min. 300ks – 12.000)
Požadavek: Kč 98.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 6.000,- informační samolepka „Neotvírej každému“;
Komise doporučuje nepodpořit položky osobní alarm – využití prostředků se jeví z pohledu prevence
kriminality jako neefektivní, propisovací tužka a látková taška – jedná se o propagační předměty
v nepodporované výši.
14.4 Na silnici bez alkoholu a drog II
Jedná se o pokračování projektu z roku 2016. Do projektu bude zapojen také BESIP. Řidičům, kteří
budou mít zájem, bude předán alkotest nebo jednorázový Alkohol tester. Projekt bude realizován
v rámci preventivních aktivit – besedy ve školách (SŠ, učiliště), autoškoly, dny IZS, letní tábory,
dopravně bezpečnostní akce, Bezpečná Vysočina. Je zaměřený především na skupinu řidičů ve věku
15 – 25 let věku. Při akcích je možné využít i simulačních brýlí. Finanční prostředky požadují na
alkoholtestr v krabičce s logem PČR (2500ks/21,50)
Požadavek: Kč 54.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – viz informace v úvodu zápisu.
15. KŘP Karlovarského kraje
15.1: Chráním si svůj majetek
Cílem projektu je nabídnout lidem aktivní pomoc odbornými radami, jak nejlépe chránit svůj majetek.
Ve spolupráci s obchodními řetězci by žadatel chtěl umístit stánek s upoutávacími bannery, které by
přilákaly pozornost návštěvníků obchodních center. Chtějí občany seznámit s aplikací „Zabezpečte
se“. Na stánku budou také 3 panely s bezpečnostními prvky jako ukázka, kde budou představeny
celokovový zadlabávací zámek, bezp.cylindrická vložka, na dalším panelu bude předvedeno
zabezpečení okna a třetí zamykání bezp.petlicí. Oslovení dostanou také brožury a drobné předměty
s logem „Chráním svůj majetek“. Předpoklad realizace je v 5 obchod.centrech na Karlovarsku. Akce
se budou konat v době od 14 do 17 hod. Požadují finance na brožury (700ks/10 Kč – 7.000), bannery
(2ks/2000 Kč – 4.000), stánek s logem PČR (5.000), propagace v médiích (76.000), přívěsky na klíče
(300 ks/30 Kč- 10.000), 3 vzorové panely s mechanickými zábranami (59.150)
Požadavek: Kč 161.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 85.000,-; Komise doporučuje nepodpořit položku
propagace v médiích z důvodu nedostatku finančních prostředků a možnosti realizovat projekt i bez
této položky. Komise požaduje po žadateli nabídnout využití vzorových panelů, pokud nebudou zrovna
využívány pro jeho potřeby, i ostatním krajským ředitelstvím. Výsledná částka je zaokrouhlena na celé
tisíce dolů.
15.2 Senior kurýr
V rámci různých seniorských spolků a pečovatelských domů budou uskutečněny besedy s možností
zaškolení vybraných osob vysokého věku, které by dále šířily osvětovou činnost ve svém okolí.
Proškolené osoby tak budou předávat dál důležité informace ohledně kriminality páchané na
seniorech svým vrstevníkům. Besedy bude vést policista na úseku prevence. Na základě zjištěného
zájmu o různé problematiky budou tyto doplňovány do plánu „senior kurýrů“. Proškolení „kurýři“ by
seniorům předali po besedě tzv. „bezpečnostní taštičku“, která by obsahovala osobní alarm, přívěsek
na klíče se světélkem, reflexní prvky a informační materiály. Požadují finance na osobní alarmy
(500ks/100 Kč - 50.000), přívěsek na klíče (500ks/3 kč – 1.500), reflexní pásky (500ks/20 Kč –
10.000), metodický kalendář s preventivními radami (500ks/80 Kč – 40.000), metodická brožurka
s preventivními radami (500ks/13 Kč – 6.500), leták s radami jak správně volat na tísňovou linku (500
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ks/2 Kč – 1.000), medializace v deníku po dobu 5 měs (40.000), medializace v rádiu (40.000), roll up
banner (1 ks - 1.500)
Požadavek: Kč 199.000,- (v žádosti uvádějí požadavek 197.000 – početní chyba)
Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 49.000,-; Komise doporučuje nepodpořit položky osobní
alarm – využití finančních prostředků se z pohledu prevence kriminality jeví jako neefektivní, přívěsek
na klíče a reflexní pásky – propagační předměty převyšující limit podpory propagačních materiálů,
medializace v denících a rádiu a roll up banner – nepodpora z důvodu nedostatku finančních
prostředků a možnosti realizovat projekt i bez jejich podpory.
15.3 Říkám ne alkoholu a drogám za volantem!
Policista z dopravního inspektorátu (3 v rámci Karlovarského kraje) budou spolupracovat na
uvedeném projektu s pracovníkem OTP. Projekt je zaměřen na mladé a nezkušené řidiče, kterým
budou nabízeny přednášky v prostorách autoškol. Přednášky budou zaměřeny především na vznik
dopravních nehod pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a také na právní následky těchto
nehod. Po ukončení besedy budou účastníkům předány evaluační dotazníky. Účastníci následně
obdrží od policisty malý balíček (přívěsek na klíče, škrabka na sklo, stínící clony – vše
s bezpečnostními hesly, a letáček). Zatím je potvrzen zájem 10 autoškol z celého kraje. Požadavek na
letáček A6 (250ks/2 kč – 500), metodická brožura (250 ks/14 Kč – 3.500), roll up banner s řidičským
desaterem (3 ks/1.500 Kč – 4.500), medializace na web.portálu Seznam pro KV kraj (60.000),
medializace v rádiu (40.000), taška na bezp.balíček (250ks/90 Kč – 750), stínící clona do auta (250
ks/90Kč – 22.500), škrabka do auta (250ks/12Kč – 3.000), kovový přívěsek na klíče (250 ks/30Kč –
7.500).
Požadavek: 142.000,Komise doporučuje: podpořit částkou Kč 49.000,-; komise nedoporučuje podpořit položku
medializace na web portálu Seznam z důvodu možnosti realizace projektu i bez podpory této položky;
krátit položku roll up banner (podpora 1.500,-) z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dále
nedoporučuje podpořit položky stínící clona do auta a kovový přívěsek na klíče – propagační
předměty převyšující limit podpory pro propagační materiály. Výsledná částka je zaokrouhlena na celé
tisíce dolů.
15.4 Příměstský tábor v Rotavě pro děti ze SVL
Projekt navazuje na podpořené projekty z roku 2015 a 2016. Tyto projekty byly velice dobře
hodnoceny veřejností na území města Rotavy. Letošní tábor bude probíhat jako příměstský, v období
22.7. – 26.7.2019. Zázemí a prostory poskytne město Rotava. Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 13
let, které pocházejí ze SVL. Pro děti jsou připraveny zážitkové bloky a volnočasové aktivity, které
budou prokládány také výukovými vstupy (prevence patolog.jevů, řešení konfliktů a náročných
živ.situací, psychosociální a komunikační dovednosti….). S dětmi budou pracovat policisté z minulých
táborů a také specialisté pro práci s romskou menšinou. Požadují finance na sportovní a spotřební
materiál (11.500), strava dovoz (obědy, 19x, 1oběd/19 Kč – 5.130), obědy v restauraci a na statku
Bernard (2.413 a 2.090), svačiny a pití (6.300), lektorné (2.400), doprava bus (8.000), vstupné a
program na statku Bernard (2.730).
Požadavek: Kč 40.000,Komise doporučuje: projekt plně podpořit; v příštích letech doporučuje komise projekt předložit, po
domluvě s místní samosprávou, do Programu prevence kriminality na místní úrovni. Požadovaná
částka je zaokrouhlena na celé tisíce dolů.
16. KŘP Plzeňského kraje
2018 – 1 projekt, vyhodnoceno
16.1: „Piješ. Řídíš. Zabíjíš.“
Projekt navazuje na podpořený projekt z roku 2018 a je zaměřen na problematiku dopravní
nehodovosti, zejména k dopravním nehodám pod vlivem alkoholu s následkem smrti. V Plzeňském
kraji je počet dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu poměrně velký. Projekt byl
realizován již v roce 2017 za přispění Magistrátu m. Plzně a Krajského úřadu Plzeňského kraje. Byly
vytvořeny 3 rozhlasové spoty, které byly odvysílány na vybraných radiových stanicích, a to
s přihlédnutím na věkovou skladbu posluchačů. Ke každému spotu byl vytvořen také plakát. V roce
2018 na projekt navázali novým videospotem ke klipu Opilý cyklista, který způsobí dopravní nehodu a
sám na následky zranění zemře. Smyslem je upozornit na to, že i cyklista je řidič a i u něho platí
nulová tolerance alkoholu. Spot byl odvysílán v regionálních TV. V letošním roce požadují finanční
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prostředky na nákup alkoholtestrů, které budou rozdávat policisté řidičům v souvislosti s běžnou
silniční kontrolou (cca 6500ks/22,-)
Požadavek: Kč 150.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – viz informace v úvodu zápisu.
16.2 Sportujte bezpečně
Cílem projektu je zajistit kvalitní informovanost pro sportovní veřejnost v oblasti Železné Rudy, a to
v zimních měsících. V rámci projektu bude zajištěna účast policistů přímo na lyžích na sjezdových
tratích, v preventivním stánku a na parkovištích u vleků, kde by především řidičům motorových vozidel
předávali letáčky s preventivními doporučeními v rovině BESIP. Policejní lyžařské hlídky by pak
dohlížely na bezpečnost lyžařů. Hlídky na parkovištích informují o rizicích ponechání věcí v autech,
povinnosti očistit vozidlo od sněhu a ledu před jízdou. Finanční prostředky na cca 500 ks škrabek
s potiskem (á 50,-).
Požadavek: Kč 30.000,Komise doporučuje: projekt nepodpořit – jedná se pouze o podporu propagačního materiálu.

Závěr: Komise navrhla k podpoře celkem 24 projektů v celkové výši Kč 2,150.000,-. Finanční
prostředky nad rámec limitu a vratek z loňského roku zajistí odbor prevence kriminality ze
svého rozpočtu.

Datum vyhotovení a podpis předsedy komise:
1. dubna 2019

……………………………………
JUDr. Michal Barbořík
předseda komise
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