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Důvodová zpráva
Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2017
Na 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne 31. 01. 2017 bylo přijato usnesení č. 522,
kterým byl schválen Program prevence kriminality statutárního města Karviná na rok 2017. Realizace
jedenácti schválených projektů byla z rozpočtu města podpořena celkovou částkou ve výši 300 000,Kč.
Pět z jedenácti schválených projektů byly Úsekem prevence kriminality Městské policie Karviná
předloženy Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV
ČR), s žádostí o poskytnutí státní účelové dotace v celkové částce 1.276.000,- Kč. Jednalo se o
projekty:
„Karviná - Asistent prevence kriminality“ s celkovým předpokládaným nákladem 580.594,- Kč (povinná
spoluúčast statutárního města Karviná 58.594,- Kč).
„Karviná – Rekonstrukce a rozvoj MKDS – I. fáze“ s celkovým předpokládaným nákladem 550.000,- Kč
(povinná spoluúčast statutárního města Karviná 55.000,- Kč).
„Karviná - Sociálně psychologický výcvik s dětmi“ s celkovým předpokládaným nákladem 115.432,- Kč
(povinná spoluúčast statutárního města Karviná 13.432,- Kč).
„Karviná – Bezpečnostní stojany na jízdní kola“ s celkovým předpokládaným nákladem 88.120,- Kč
(povinná spoluúčast statutárního města Karviná 9.120,- Kč).
„Karviná – Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ s celkovým předpokládaným nákladem
26.970,- Kč (povinná spoluúčast statutárního města Karviná 3.970,- Kč).
MV ČR schválilo a poskytlo na realizaci všech uvedených projektů státní účelovou dotaci v celkové výši
1.166.000,- Kč. U investičního projektu „Karviná – Rekonstrukce a rozvoj MKDS – I. fáze“ byla na
základě rozhodnutí vydaném Republikovým výborem pro prevenci kriminality přiznána částka 440.000,Kč oproti původně požadovaným 550.000,- Kč. U ostatních projektů nedošlo ke krácení požadovaných
částek.
MV ČR byla statutárním městem Karviná vrácena z projektu „Karviná - Asistent prevence kriminality“
část nevyčerpané státní účelové dotace v celkové výši 38.602,- Kč (položka platy asistentů). Nečerpání
celé rozpočtové položky bylo způsobeno čerpáním nemocenských dávek a jiných mzdových náhrad.
U projektu „Karviná – Bezpečnostní stojany na jízdní kola“ došlo vzhledem k navýšení ceny produktu
(časový rozdíl mezi podáním žádosti a realizací) k nárůstu celkové finanční náročnosti projektu o 8.568,Kč (podíl statutárního města Karviná) na celkových 96.668,- Kč.
Ostatní projekty byly realizovány za předem stanovených podmínek.
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Seznam projektů zařazených do Programu prevence kriminality statutárního města Karviná
na rok 2017

p.č.

Předkládající
subjekt

Název projektu

Přidělená
částka (Kč)
z rozpočtu
města

1.

Městská policie
Karviná

Prázdniny bez úrazu

35.000,-

2.

Městská policie
Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ

45.000,-

3.

Městská policie
Karviná

Senioři – bezpečný
domov

20.000,--

4.

Městská policie
Karviná

Chráníme seniory

20.000,-

5.

Městská policie
Karviná

Sebeobrana žen

10.000,-

6.

Městská policie
Karviná

Sportem k morálce

29.884,-

7.

Městská policie
Karviná

Asistenti prevence
kriminality

8.

Městská policie
Karviná

Rekonstrukce a rozvoj
MKDS – I. fáze

9.

Městská policie
Karviná

Bezpečnostní stojany na
jízdní kola

10.

Městská policie
Karviná

Sociálně psychologický
výcvik pro rodiče s dětmi

11.

Městská policie
Karviná

Forenzní značení
jízdních kol a invalidních
vozíků

CELKEM

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

Požadovaná
dotace
(Kč)
z MV ČR

Přidělená
dotace (Kč)
z MV ČR

Poznámka

58.594,-

522.000,-

522.000,-

MV ČR vrácena
částka 38.602,-

55.000,-

550.000,-

440.000,-

9.120,+ 8 568,-

79.000,-

79.000,-

13.432,-

102.000,-

102.000,-

3.970,-

23.000,-

23.000,-

300.000,-

1.276.000,-

1.166.000,-

(hrazeno z rozpočtu
MPK)

Navýšení ceny
produktu
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Projekt č. 1
Prázdniny bez úrazu
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Prázdniny bez úrazu
Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Osoba zodpovědná za projekt:
Celkové náklady na projekt:

35.000,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Ve dnech 23. - 24.5 2017 proběhla v rámci Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2017 akce
organizovaná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Prameny s názvem „Prázdniny bez úrazu“ na letním koupališti Karviná-Nové Město.
Jednalo se o akci zaměřenou na informování dětí před možnými riziky, která na ně číhají celoročně, zejména pak v období
prázdninových měsíců. Na realizaci projektu se kromě strážníků Městské policie Karviná podíleli také členové Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, psovodi Policie České republiky, zdravotníci ČČK Karviná a příslušníci Skupiny
tisku a prevence Policie ČR. Děti si tak mimo jiné rozšířily své dovednosti v poskytování první pomoci při různých úrazech, či
životu ohrožujících situacích, jak přivolat pomoc a jak reagovat při dopravní nehodě. Zpestřením akce byla ukázka sebeobrany
strážníků a výcviku psů Městské policie Karviná a Policie České republiky, prohlídka služebních vozů a vybavení městských
strážníků, hasičů a ČČK Karviná.
Projektu se v průběhu jeho realizace zúčastnilo 1 300 dětí.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Děti předškolního věku a žáci 1. stupně ZŠ
Doba realizace projektu/činnosti

Zahájení:

Ukončení:

23.5.2017

24.5.2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu proběhla v regionální televizi Polar, v Karvinském zpravodaji, na internetových stránkách a
prostřednictvím sociálních sítí.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

ZŠ a MŠ Prameny
POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Občerstvení
Propagační materiál
Kancelářské potřeby

7.000,19.074,8.926,-

7.000,19.074,8.926,-

0
0
0

35.000,-

35.000,-

0

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování
projektu/činnosti) v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Projekt č. 2
Bezpečně po celý den- besedy pro
MŠ, ZŠ a SŠ
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Bezpečně po celý den - besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

45.000,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Prostřednictvím 161 interaktivních besed a exkurzí bylo v rámci realizace projektu osloveno celkem 4 037 dětí mateřských,
základních a středních škol ve městě Karviná. Pro mateřské školky byly uskutečněny 4 besedy, pro základní školy 132 besed, pro
střední školy 21 a na Městské policii Karviná byly realizovány 4 exkurze. Besedy byly tematicky přizpůsobeny vždy pro určitou
věkovou kategorii. Přispěly k vyšší informovanosti a navýšení kompetencí žáků, které mohou uplatnit v rizikových situacích. Cílem
projektu bylo vysvětlit a naučit žáky postupy k předcházení vzniku nežádoucích společenských jevů mezi dětmi a mládeži. Zvýšil
se pocit bezpečí žáků, rozšířily si vědomosti o možnosti předcházení vzniku rizikových situací, ale také byli seznámení s právními
důsledky protispolečenského jednání. Projekt dlouhodobě patří mezi páteřní opatření v oblasti primární prevence kriminality.
Zároveň se setkává s kladnými ohlasy (zpětná vazba od metodiků, ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ i samotných dětí).

Cílová skupina (včetně počtu osob):

Děti MŠ, žáci ZŠ a SŠ - 4037 osob
Doba realizace projektu/činnosti

Zahájení:

Ukončení:

leden 2017

prosinec 2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu probíhá dlouhodobě v regionálních médiích a prostřednictvím sociálních sítí, ale také zároveň přímo na
webových stránkách jednotlivých školských zařízení.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

Metodici prevence jednotlivých školských zařízení.
POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Reklamní předměty
Kancelářské potřeby

40.000,5.000,-

40.000,5.000,-

45.000,-

45.000,-

0
0

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti)
v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Projekt č. 3
Senioři – bezpečný domov
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Senioři - bezpečný domov

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

20.000,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Cílem dlouhodobého projektu bylo navýšit ochranu uživatelů bytů před neoprávněným vniknutím nežádoucích osob do jejich
obydlí, poskytnout občanům pocit bezpečí a přispět k ochraně jejich majetku. Projekt proběhl formou montáže bezpečnostních
jistících prvků (bezpečnostní řetízky na vstupní a balkonové dveře, pojistek proti vysazení dveří z pantů, montáže
panoramatických kukátek a uzamykatelných klik na balkonové dveře v přízemních bytech). Jednalo se o projekt, který byl určen
pro seniory starší 60 let a osoby zdravotně hendikepované. Montážní práce zajišťoval strážník Městské policie Karviná se
znalostí zámečnické činnosti. V průběhu realizace projektu bylo instalováno u 92 seniorů celkově 177 jistících a bezpečnostních
prvků (67 bezpečnostních řetízků na vstupní dveře do obydlí, 6 řetízků k zabezpečení balkonových dveří, 52 pojistek proti
vysazení vstupních dveří, 13 uzamykatelných klik k balkonovým dveřím a 39 panoramatických kukátek na vstupní dveře).
Realizace projektu probíhala od března do prosince 2017.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Senioři starší 60 let a osoby se zdravotním postižením - 92 osob.
Doba realizace projektu/činnosti
březen 2017

Zahájení:

Ukončení:

prosinec 2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu probíhá dlouhodobě v regionální televizi Polar, v Karvinském zpravodaji, na internetových stránkách, na
sociálních sítích a v průběhu besed se seniory.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Bezpečnostní řetízky
Panoramatická kukátka
Pojistky proti vysazení dveří z pantů
Spojovací materiál

5.399,99
9.999,44
2.550,12
2.050,45

5.399,99
9.999,44
2.550,12
2.050,45

0
0
0
0

20.000,-

20.000,-

0

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování
projektu/činnosti) v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018
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Projekt č. 4
Chráníme seniory
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Chráníme seniory

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

20.000,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Formou přednášek a besed byli senioři informováni o opatřeních, jak bránit svou osobní bezpečnost, o možnostech využití
moderní techniky ke své obraně i k ochraně svého majetku. Dozvěděli se, jak se dají ke své obraně využít předměty denní potřeby.
Byli rovněž informováni o častých a stále rychleji inovovaných praktikách podvodníků a nepoctivých distributorů a prodejců. V
neposlední řadě se také blíže seznámili se související právní problematikou a v případě potřeby, jak a kde hledat okamžitou
pomoc.
Všem účastníkům byly na závěr besed předány propagační a informační materiály a další praktické pomůcky, které pomáhají
chránit jejich osobní věci před případnými krádežemi.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Senioři v počtu cca 400
Doba realizace projektu/činnosti

únor 2017

Zahájení:

Ukončení:

listopad 2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu probíhá dlouhodobě v regionálních médiích, na webových portálech a také prostřednictvím sociálních
sítí.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

Kluby seniorů a Oso MMK.
POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Reklamní předměty
Kancelářské potřeby
Tisk informačních letáků

12.000,3.000,5.000,-

12.000,3.000,5.000,-

0
0
0

20.000,-

20.000,-

0

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování
projektu/činnosti) v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018
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Projekt č. 5
Sebeobrana žen
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Sebeobrana žen

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

10.000,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Realizace projektu spočívající ve výcviku sebeobrany dívek a žen, který probíhal v období měsíců říjen až prosinec 2017 pod
vedením zkušených strážníků MP. V rámci 10 dvouhodinových cyklů, probíhajících v tělocvičně Městské policie Karviná, se ženy
a dívky naučili základním prvkům sebeobrany proti nejběžnějším způsobům útoku, vyzkoušely si reakce v rizikových situacích,
naučily se používat předměty denní potřeby k sebeobraně, rozpoznat nebezpečné situace, místa, lidi a v neposlední řadě si zvýšily
sebevědomí a pocit bezpečnosti. Seznámily se také blíže se související právní problematikou. Absolventky kurzu obdržely po
závěrečné lekci „Osvědčení o absolvování kurzu sebeobrany“ a obranný prostředek – kubotan.

Cílová skupina (včetně počtu osob):

ženy a dívky z Karviné v počtu 43
Doba realizace projektu/činnosti
říjen 2017

Zahájení:

Ukončení:

prosinec 2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu proběhla v regionální televizi Polar, v Karvinském zpravodaji, na internetových stránkách a
prostřednictvím sociálních sítí.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Sebeobranné prostředky

5.000,-

5.000,-

0

Propagační materiál
Kancelářské potřeby

2.000,-

2.000,-

0

3.000,-

3.000,-

0

10.000,-

10.000,-

0

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti)
v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Sportem k morálce

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

29.884,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Podstata projektu byla založena na umožnění lepšího vzájemného pochopení dětí stejné věkové skupiny, ale jiného sociálního
zázemí, s jinými denními návyky, jiného vnímání společenských hodnot a také odlišného způsobu života prostřednictvím
sportovních aktivit – fotbal, florbal, plavání, atletika a košíková. Realizace projektu spočívala v pětikolovém sportovním turnaji
na různých místech. Projektu se účastnili žáci 8. a 9. tříd ze základních škol Družby, Dělnická, Komenského, Prameny a
Majakovského v Karviné. Během samotných turnajů nebyl dominantní pouze výsledek klání a nešlo pouze o sportovní aktivitu,
ale především o vnímání odlišného způsobu života odehrávajícího se v různém sociálním prostředí a chápání morálky jako
hlavního předpokladu slušného chování. Projekt tímto způsobem vrací mládež k přirozeným projevům zdravé rivality a
soutěživosti, bez dříve se projevující nezdravé a vzájemné agresivity. Všichni účastníci, nejen vítězové samotného turnaje,
obdrželi motivační ceny.
Děti karvinských ZŠ Družby, Komenského, Prameny, Dělnická a
Majakovského - celkem cca 250 dětí.
Doba realizace projektu/činnosti

Cílová skupina (včetně počtu osob):

květen 2017

Zahájení:

říjen 2017

Ukončení:

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu probíhá dlouhodobě v regionální televizi Polar, v Karvinském zpravodaji, na internetových stránkách, na
sociálních sítích a v průběhu besed se seniory.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Občerstvení
Věcné ceny
Kancelářské potřeby

1.500,25.500,2.884,-

1.500,25.500,2.884,-

0
0
0

29.884,-

29.884,-

0

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování
projektu/činnosti) v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Asistent prevence kriminality

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

542.072,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Jednalo se o pokračování dlouhodobého projektu dotačně podporovaného MV ČR. V roce 2017 se asistenti podíleli svými
poznatky při více než 254 hlášeních evidovaných v informačním systému MP Karviná. Na obdobném počtu případů/hlášení se
spolupodíleli při společném výkonu se strážníky specialisty - okrskáři. Spolupráce asistentů s orgány obce, zejména pak s
Odborem sociálním Magistrátu města Karviné, byla na velmi dobré úrovni, kdy přímo přispívali jak ke snižování míry záškoláctví
(velmi dobrá místní znalost), tak i napomáhali získat důvěru občanům, kteří by jinak zůstali mimo sociální síť. V rámci zvýšení
motivace nezletilců v sociálně vyloučené lokalitě se spolupodíleli u některých sportovních aktivit pro nezletilé. Zároveň byli
přínosem pro vzájemné vnímání represivní složky (policie) a tzv. nepřizpůsobivých jedinců, kdy se mnohdy dařilo vysvětlit a
následně zamezit periodicky opakovaným protispolečensky negativním jevům, které byly ze strany represivní složky dlouhodobě
prakticky neřešitelné pro nízkou vymahatelnost práva u této skupiny.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Občané žijící v lokalitě Karviná-Nové Město
Doba realizace projektu/činnosti

Zahájení:

Leden 2017

Ukončení:

Prosinec 2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu probíhá dlouhodobě v regionálních médiích a prostřednictvím sociálních sítí.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Mzdy 2x APK/12 měsíců
3 denní školení APK
2 denní školení mentora
Supervize 2 dny
Pracovní oděvy
Stravenky
Zákonné pojištění
Mzda mentor (DPP)

441.398,18.000,12.000,12.000,10.420,10.670,1.584,36.000,-

0
0
0
0
10.420,10.670,1.584,36.000,-

480.000,18.000,12.000,12.000,0
0
0
0

Celkem
Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti)
v celkové výši

542.000,-

58.664,-

522.000,-

38.602,-

2x vratka provedena dne: 2.2.2018 – 17.343 Kč; dne: 4.12. 2017 – 21.259,- Kč
* dle Rozhodnutí č. 58 o poskytnutí dotace
Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Rekonstrukce a rozvoj MKDS-1. fáze

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

584.382,59

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Projekt se stal součástí (3 x kamerový bod) celkové obnovy a první části rozvoje MKDS s celkovou finanční náročností
5.810.772,76 Kč. Nejednalo se o pouhou obnovu systému, ale o úplnou technologickou změnu, jejímž výsledkem je kvalitativně
naprosto jiná úroveň oproti původnímu stavu (plná digitalizace systému). Zároveň je po rekonstrukci umožněno zapojení nových
analytických funkcí a další rozvoj MKDS. Součástí této významné investiční akce bylo také vytvoření nových přenosových cest.
Efektivita a využitelnost celého systému byla povýšena vytvořením dohledového centra přímo na OO PČR v Karviné-Novém
Městě. Statutární město Karviná krylo ze svého rozpočtu z více než 92 % nákladovost celé investiční akce. V roce 2018 je pak
plánován další rozvoj MKDS. Původně požadovaná dotace ve výši 550.000,- Kč (maximální výše dle Zásad pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017) byla na
základě rozhodnutí Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality přiznána ve výši 440.000,- Kč. MKDS se skládá ze
dvou vzájemně propojených částí. 1. část obsahuje 29 kamerových bodů na území celého města (url.cz/XtPP6). 2. část
představuje 13 vnějších a 39 vnitřních kamer Zámku Fryštát.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Občané žijící a pohybující se na území města.
Doba realizace projektu/činnosti

II. čtvrtletí 2017

Zahájení:

IV. čtvrtletí 2017

Ukončení:

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu proběhla v regionálních médiích, na webových portálech a také prostřednictvím sociálních sítí.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

OR MMK a fa. Perfected s.r.o.
POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
3x kamerový bod včetně příslušenství

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování
projektu/činnosti) v celkové výši

584.382,-

144.382,59

440.000,-

584.382,-

144.382,59

440.000,-

0

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Bezpečnostní stojany na jízdní kola

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

96.668,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Záměrem projektu je další rozšíření míst k bezpečnému odstavení jízdních kol o 55 odstavných míst situovaných do celkem 7
lokalit s vysokou koncentrací a pohybem obyvatel (sportoviště, kulturní a nákupní centra). Jedná se o pokračování dříve
realizovaných projektů, které si kladly za cíl, co nejlépe umožnit ochranu majetku občanů - na veřejnosti odstavených jízdních
kol. Vlivem objektivních příčin – dodání stojanů výrobcem až v průběhu měsíce září a následujících nepříznivých klimatických
podmínek, nebyl projekt ukončen v roce 2017 (provedení finální instalace v místech určení). Vzhledem k faktu, že mimo
cyklistickou sezónu by stojany nebyly využity a podléhaly by zcela zbytečně klimatickým vlivům, popřípadě vandalství, bude jejich
finální instalace provedena na začátku nové sezóny (předpoklad březen – duben). Finanční náročnost projektu vrostla v průběhu
realizace o 8.568,- Kč vlivem navýšení ceny produktu oproti původnímu předpokladu v prosinci 2016. Po dokončení projektu
bude provedena propagace projektu a budou distribuovány letáky s aktuálním rozmístěním všech bezpečnostních cyklostojanů.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Občané žijící a pohybující se na území Karviné.
Doba realizace projektu/činnosti
září 2017

Zahájení:

I. až II. čtvrtletí 2018

Ukončení:

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu nebyla prozatím realizována, jelikož projekt není zcela ukončen a jeho propagace proběhne ihned po
finální montáži bezpečnostních stojanů (po zahájení cyklistické sezóny).
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
11x bezpečnostní stojan s příslušenstvím

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti)
v celkové výši

96.668,-

17.668,-

79.000,-

96.668,-

17.668,-

79.000,-

0

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

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

Strana 20 / 24

Projekt č. 10
Sociálně psychologický výcvik pro
rodiče s dětmi

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

Strana 21 / 24

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

115.432,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Projekt byl aktivitou zaměřenou na zkvalitňování rodinných vztahů, upevňování vazeb, řešení mezigeneračních problémů
prostřednictvím sebezkušenostního výcviku v modelové skupině a v bezpečném prostředí. Víkendové pobyty proběhly v termínech
13.–15.10., 10.–12.11. a 1.–3.12.2017 v Penzionu Maják v Soběšovicích. Projekt byl realizován na základě Smlouvy o
poskytování služeb, která byla uzavřena mezi statutárním městem Karviná a SP+D Kontakt. Program napomáhal k vytváření
žádoucích vzorců chování, tvarování a uvědomování si svých postojů, názorů, hodnot, možností řešení krizových a zátěžových
situací. To vše při současném poznání a pochopení mechanismů a důsledků aplikovaných při řešení negativních jevů a problémů.
Součástí programu byly i cílené sportovní a volnočasové aktivity rodičů se svými dětmi. Projekt byl zaměřen na komunikaci v
rodině, interpersonální vztahy a interakce, vytváření pozitivního rodinného klimatu, řešení konfliktů a výchovných problémů.
Zároveň byly na základě zjištěných skutečností podány rodičům i jejich dětem konkrétní informace a doporučení směřující k
nápravě negativního chování a zlepšení vazeb v rodině. S účastníky následně pokračuje individuální spolupráce ve Středisku
výchovné péče Karviná.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Rodiče s dětmi, klienti OSPOD, 12 účastníků.
Doba realizace projektu/činnosti

Zahájení:

Ukončení:

13.10.2017

03.12.2017

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
S ohledem na cílovou skupinu byla propagace provedena pouze mezi odbornou veřejností.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

Oso MMK a SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně
patologickými jevy a drogovou závislostí.
POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
Ubytování
Doprava
Pronájem sálu a techniky
Materiálové náklady
Lektorné
Volnočasové aktivity
Strava
Fotodokumentace
Celkem
Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování
projektu/činnosti) v celkové výši

43.200,4.632,6.000,2.000,45.000,5.000,9.000,600,-

0
1.832,0
0
0
2.000,9.000,600,-

43.200,2.800,6.000,2.000,45.000,3.000,0
0

115.432,-

13.432,-

102.000,-

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY 2017
Statutární město Karviná – Městská policie Karviná

Název projektu:

Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Osoba zodpovědná za projekt:

Petr Slezák, manažer prevence kriminality MPK

Celkové náklady na projekt:

26.970,-

ÚDAJE O PROJEKTU/ČINNOSTI
Syntetická DNA je forenzní metoda značení majetku (jízdních kol a invalidních vozíků). Toto značení není pouhým okem viditelné,
a proto byla na každé označené jízdní kolo a invalidní vozík nalepena příslušná samolepka, která varuje a informuje
potencionálního pachatele, že toto kolo nebo invalidní vozík je chráněno syntetickou DNA. Ochrana pomocí syntetické DNA snižuje
počet odcizení jízdních kol a invalidních vozíků a představuje významné opatření v oblasti situační prevence. Jedná se o jeden z
nejefektivnějších způsobů znesnadňování páchání majetkové kriminality. Další velkou výhodou je snadná identifikace majitele
odcizených a posléze nalezených věcí, což zvyšuje možnosti dopadení pachatele, kterému se zároveň výrazně snižuje výnosnost
činu a umožňuje následné vrácení věci původnímu majiteli. Projekt napomáhá ve zvýšení pocitu bezpečnosti občanů, ochraně
majetku, snaze ve snížení trestné činnosti a při eliminaci příležitostí k páchání protiprávního jednání. Během roku 2017 proběhlo
17 akcí, při kterých bylo celkem označeno 225 jízdních kol. Toto značení prováděli pracovníci úseku prevence kriminality v areálu
Městské policie Karviná.
Cílová skupina (včetně počtu osob):

Potencionální oběti trestných činů – majitelé jízdních kol a
invalidních vozíků.
Doba realizace projektu/činnosti

červen 2017

Zahájení:

září 2017

Ukončení:

Způsob propagace statutárního města Karviné při vlastní realizaci projektu/činnosti:
Propagace projektu probíhá dlouhodobě v regionálních médiích, na webových portálech a také prostřednictvím sociálních sítí.
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti

Dodavatel materiálu - IDENTIFICATION TECHNOLOGY s.r.o.
POLOŽKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU
VÝDAJE související s projektem

Skutečné
výdaje na projekt
(Kč)

Podíl z rozpočtu
města (Kč)

Dotace z MV ČR
(Kč)*

Název položky
3 x velká sada forenzního značení
Příprava a tisk informačních letáků
Kancelářský materiál
Hygienické prostředky
Baterie -UV lampa

17.970,4.000,3.000,1.000,1.000,-

1.970,0
0
1.000,1.000,-

16.000,4.000,3.000,0
0

26.970,-

3.970,-

23.000,-

Vratka provedena na účet MV ČR (v případě
nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti)
v celkové výši

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování:
Zodpovědná osoba: Petr Slezák
Podpis:
Datum: 21.03.2018

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