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Zpráva pro 24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 26. května 2022 

___________________________________________________________________________ 
 
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování  
 
 
Předkládá:   Bc. Miroslav Valčík - vedoucí OSVZ,   

Bc.Václav Lacina,DiS. -  manažer prevence kriminality  
 
 
Odůvodnění:  
Komise PK a BESOS na svém posledním zasedání 16.03.2022 odsouhlasila Program 
prevence kriminality pro další období, který bude podán v rámci výzvy Ministerstva práce a 
sociálních věcí, a to prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti. 
 
Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník preventista je navazovacím projektem již 
realizovaného projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu, který 
končí dnem 30.06.2022. Cílem tohoto projektu je v souladu s metodikou Asistentů prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR snížit rizika sociálního vyloučení ve Varnsdorfu v oblasti 
vzájemného soužití v sociálně vyloučených lokalitách i mezi obyvateli těchto lokalit a 
ostatními obyvateli města, předcházet přestupkové a trestné činnosti vůči obyvatelům lokalit i 
činnosti páchané těmito obyvateli a předcházet nebo zmírňovat následky závislostí, agresivity 
apod. Projekt usiluje o snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky 
nežádoucích jednání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vymahatelnosti 
práva, prevenci sousedských sporů a bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie 
ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší. Projekt zajistí 4 
pracovní pozice APK a dále 5 pracovních pozic pro domovníky preventisty na další období. 
V současné době, však dosud nebyla vyvěšena výzva, aby mohl být zpracován nový projekt, 
který by dle časového harmonogramu mohl být po schválení uveden do realizace září-říjen 
r.2022. Vzhledem k této skutečností podáváme návrh na spolufinancování projektu na 
přechodnou dobu červenec-srpen-září r. 2022, a to z důvodu zachování stávajících pracovních 
míst. Finanční náročnost je cca 170 000 Kč/měsíc. 
      
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v programu „Asistenti prevence kriminality a 
Domovník preventista“ pro další období 2022-2026. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast financování pracovních míst na přechodnou 
dobu červenec–říjen 2022 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města 
Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím 
Operačního programu zaměstnanosti pro další období. 
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a dále 
 
Zastupitelstvo města se zavazuje spolufinancovat program dle podmínek dotační výzvy 
Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti pro 
další období. 
 


