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                         Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 26. ledna 2023 

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

Bc.Václav Lacina, DiS., manažer prevence kriminality  
 
Odůvodnění:  
Komise PK a BESOS na svém zasedání 10.10.2022 odsouhlasila Program prevence 
kriminality na místní úrovni pro další období, který bude podán v rámci výzvy MV ČR  v 
 souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále 
„Strategie“), která byla schválena vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a 
na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 
309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů 
uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu, aby se město Varnsdorf 
zapojilo do mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 
2. kolo (dále též „Program PK 2022 - 2.kolo“). 
 
Projekt Asistenti prevence kriminality a Domovník preventista je navazovacím projektem již 
realizovaného projektu Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu, který 
skončil 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 8 
pracovních pozic APK dle projektu MV do 31.12.2023. 
 
MV ČR v projektu hradí 100% uznatelných nákladů (mzdové náklady, školení) ve výši 
1.867.000 Kč, spoluúčast obce bude v projektu minimálně ve výši 10% (ošacení, zdravotní a 
sociální pojištění). 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Projekt „Asistenti prevence kriminality Varnsdorf“.  
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města 
Varnsdorf v dotační mimořádné výzvě Ministerstva vnitra ČR a zapojit se tak do mimořádné 
výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast financování pracovních míst programu dle 
předloženého návrhu.  


