
Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 24. ledna 2019 

 
 
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování 
programu 
 
Předkládá:   Mgr. Josef Fibiger - vedoucí OSVZ  
 
 
Odůvodnění:  
Komise prevence kriminality na svém posledním zasedání odsouhlasila Program prevence 
kriminality pro rok 2019, který bude podán v rámci výzvy Program prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR. Tento program se skládá ze dvou projektů, a to Asistenti prevence 
kriminality a Pobyty pro děti a mládež.  
 
Projekt Asistenti prevence kriminality je navazujícím projektem již realizovaného projektu 
Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu, který končí dnem 30. 04. 2019. 
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.  
         
Celkové náklady dílčího projektu činní 1.159.880 Kč z čehož 1.042.000 Kč činní dotace a 
117.880 Kč spoluúčast obce (10,16%).  
 
Druhým dílčím projektem programu jsou Pobyty pro děti a mládež. Pobyty mají velký vliv na 
práci s ohroženými dětmi a mládeží. Pobyty jsou orgánem sociálně-právní ochrany dětí  
vnímány velmi pozitivně, klesá kriminalita dětí a mládeže, prostřednictvím pobytů jsou děti 
motivovány ke zlepšení školního prospěchu, jsou s nimi okamžitě probírány prohřešky, 
patologické chování, zvyšuje se důvěra mezi pracovníky OSVZ a dětmi. Prostřednictvím dětí 
jsou získávány důležité informace o rodině, pracovníci získávají „návod“ jak dále pracovat s 
rodinou.   
 
Celkové náklady projektu činní 495.500 Kč z čehož 341.500 Kč činní dotace a 154.000 Kč 
spoluúčast obce (31,08%).    
 
Celkové náklady Programu prevence kriminality pro rok 2019 činní 1.655.380 Kč 
z čehož 1.383.500 Kč činní dotace a 271.880 Kč činní spoluúčast obce (16,42%).  
 



Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Program prevence kriminality města Varnsdorf pro rok 
2019. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města 
Varnsdorf do dotační výzvy Ministerstva vnitra. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit spoluúčast Programu prevence kriminality města 
Varnsdorf dle předloženého návrhu.   
 
 
 
 
 


