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Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.12.2014

Návrh na změnu usnesení č. 692 z 24. zasedání ZM konaného dne 21.01.2014 - Program
prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
změnit usnesení ZM č. 692 ze dne 21.01.2014 tak, že v příloze č. 1 k usnesení se v položce č.2 Občanské
sdružení NET - „Testování na přítomnost návykových látek v Kontaktním centru Karviná“, vypouští částka ve výši
Kč 11.100,-- (slovy: Jedenáctisícjednosto korun českých) a nahrazuje se částkou Kč 0,-- (slovy: Nula korun
českých) a v položce č. 7 - Městská policie Karviná - „Bezpečně po celý den - besedy pro MŠ, ZŠ“ se vypouští
částka ve výši Kč 26.000,-- (slovy: Dvacetšesttisíc korun českých) a nahrazuje částkou Kč 37.100,-- (slovy:
Třicetsedmtisícjednosto korun českých).
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-2-MP-Návrh na změnu usnesení č. 692-DZ
.pdf
ZM-2-MP-Návrh na změnu usnesení
č.692-1D.pdf
ZM-2-MP-Návrh na změnu usnesení č.
692-2D.pdf

Datum: 27.11.2014

Jana Nekardová
Za formální správnost

Datum: 28.11.2014

Mgr. Petr Bičej
Vedoucí oddělení

Komentář
důvodová zpráva
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Datum: 28.11.2014

Mgr. Petr Bičej
Vedoucí odboru

Datum: 02.12.2014

Tomáš Hanzel
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné
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Důvodová zpráva
Návrh na změnu usnesení č. 692 z 24. zasedání ZM konaného dne 21.01.2014 - Program
prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014
Zastupitelstvo města Karviné konané dne 21.01.2014 rozhodlo svým usnesením č. 692 poskytnout dotace na
projekty Programu prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2014 v celkové částce Kč 200.000,-(slovy: Dvěstětisíc korun českých), dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Dalším usnesením č. 794 ze dne 10.06.2014, rozhodlo změnit své usnesení č. 692 a v příloze č. 1 k tomuto
rozhodnutí v položkách č. 5 a č. 7.
V příloze k usnesení č. 692 je mimo jiné schválená dotace na projekt „Testování na přítomnost návykových látek
v Kontaktním centru Karviná“. Občanské sdružení NET tento projekt nerealizovalo a finanční prostředky ve výši
Kč 11.100,- (slovy: Jedenácttisícsto korun českých) vrátilo zpět do rozpočtu statutárního města Karviná. Proto
navrhujeme uvedenou částku schválenou zastupitelstvem města převést na projekt „Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ“, který je realizován Městskou policií Karviná v celkové částce Kč 37.100,- (slovy:
Třicetsedmtisíc korun českých). Finanční prostředky budou použity na propagační a informační materiál.
Navrhujeme proto, aby rada města doporučila:
Zastupitelstvu města Karviné změnit usnesení ZM Karviné č. 692 ze dne 21.01.2014 tak, že v příloze č. 1 k
usnesení se v položce č. 2. Občanské sdružení NET - „Testování na přítomnost návykových látek v Kontaktním
centru Karviná“, vypouští částka ve výši Kč 11.100,-- (slovy: Jedenácttisícsto korun českých) a nahrazuje se
částkou Kč 0,--,(slovy: Nula korun českých) a v položce č. 7- Městská policie Karviná „Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ“se vypouští částka ve výši Kč 26.000,-- (slovy: Dvacetšesttisíc korun českých) a nahrazuje se
částkou Kč 37.100,-- (slovy: Třicetsedmtisícsto korun českých). Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21.01.2014
Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

692

Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
schválit Program provence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
poskytnout dotace na projekty Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014 v celkové
částce Kč 200.000,-- (slovy: Dvěstětisíc korun českých) dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Strana 1 / 2

Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Příloha č. 1 k tomuto usnesení.

Seznam doporučených projektů ke schválení na rok 2014 pro RM a ZM
Požadovaná
částka (Kč)
z rozpočtu
města

Poř.č.

Předkládající
subjekt

IČO

1.

ZŠ Prameny,
příspěvková organizace

72035480

2.

Občanské sdružení NET

69206325

3.

MMK, Odbor sociální,
oddělení sociálně-právní
ochrany dětí

00297534

Sociálně psychologický
výcvik s dětmi

11.400,--

4.

Městská policie Karviná

00297534

Volný čas dětí

19.000,--

5.

Městská policie Karviná

00297534

Co je to rasismus?

6.000,--

6.

Městská policie Karviná

00297534

7.

Městská policie Karviná

00297534

8.

Městská policie Karviná

00297534

9.

Městská policie Karviná

00297534

10.

Městská policie Karviná

00297534

CELKEM

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Název projektu
Bezpečně o
prázdninách
Testování na přítomnost
návykových látek
v Kontaktním centru
Karviná

Forenzní značení
jízdních kol
Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ
Chráníme seniory
Senioři - bezpečný
domov
Asistenti prevence
kriminality

15.000,-11.100,--

12.000,-20.000,-43.000,-11.500,-51.000,--

200.000,--
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Příloha
Příloha č. 2 k důvodové zprávě

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 10. 06. 2014
Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:
794

Změna usnesení ZM Karviné č. 692 ze dne 21.01.2014 - Program prevence kriminality
statutárního města Karviné na rok 2014

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodlo
změnit usnesení ZM Karviné č. 692 ze dne 21. 01. 2014 tak, že v příloze č. 1 k usnesení se v položce č. 5 – Městská
policie Karviná “Co je to rasizmus ?“, vypouští částka ve výši Kč 6.000,-- (slovy: Šesttisíc korun českých) a
nahrazuje se částkou Kč 0,--,(slovy: Nula korun českých) a v položce č. 7- Městská policie Karviná „Bezpečně po
celý den – besedy pro MŠ, ZŠ“ se vypouští částka ve výši Kč 20.000,-- (slovy: Dvacettisíc korun českých) a
nahrazuje se částkou Kč 26.000,-- (slovy: Dvacetšesttisíc korun českých). Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.
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