
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 59 
M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

 DNE: 30.1.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:   935/2017/MP 

 

NÁZEV: 
Prevence kriminality m ěsta 

 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení účasti města v programech prevence kriminality. 
V Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 je předkládán projekt Obnova 
MKDS města Žďáru nad Sázavou. V Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 
vyhlášeného MV ČR jsou  předkládány projekty Žďár nad Sázavou – Asistent prevence 
kriminality, Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek a Žďár nad 
Sázavou – Příměstský tábor. Dále v rámci prevence kriminality města je nutné schválit Plán 
prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2017. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence 
kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. 

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného MV ČR.  

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na 
rok 2017. 
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Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

         

Předkládá: M ěstská policie 

 

 



 

Č.j.: 935/2017/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  23.1.2017  
 
                      
                                        
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Prevence kriminality města  –  materiál do Rady  města 
 
 
 

Na základě vyhlášených dotačních  programů „Program prevence kriminality Kraje Vysočina na 
rok 2017“  a „Program prevence kriminality na místní úrovni 2017“ vyhlášeného MV ČR, byly 
městskou policií zpracovány níže uvedené projekty. V rámci prevence kriminality města je nutné 
schválit Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2017.   
 

1) Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou 
2) Žďár nad Sázavou – Asistent prevence kriminality 
3) Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek 
4) Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 
5) Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2017 

 
              

1) Projekt „Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou“ 
 
V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové kamery 
jsou umístěny na kamerových bodech č. 1, 4, 5 a 8. Přenos signálu z uvedených kamerových bodů, 
vyjma bodu č. 8 je realizován mikrovlnou technologií. Uvedená technologie je původní, na konci 
své životnosti. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu z kamerového bodu č. 4 a 5. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové  body digitalizovat, tj. nahradit kamery 
analogové kamerami digitálními a přenos signálu vést optickou technologií. Rekonstrukce (obnova) 
těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS.  
 

Cenová kalkulace projektu  
 

- Celkové náklady na projekt .………………………..286 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města 30%)…….……………………86 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…………... .…200 000 Kč 
 

Mimoprojektové finanční prostředky z jiných zdrojů  
 
Mimo uvedený projekt je nutná další investice ve výši cca. 150 tis. Kč, která musí být plně hrazena 
z rozpočtu města. Tato nemalá investice bude částečně určena k odkupu optického vedení od 
soukromého majitele (Satt a.s.). Jedná se o  odkup optického vedení, které bude nutno odkoupit pro 
napojení na současnou trasu vedení, které je již v majetku města. Předpokládáme, že cena 
odkupovaného optického vedení bude kopírovat ceny odkupů z minulých roků tj. 100 Kč/metr 
včetně DPH. Zbylá částka bude použita na vybudování propojení optického vedení z koncového 
bodu optického vedení přímo k rozvodné skříni kamer. Dále je zde již uvažováno i s modernizací 
pracovních stanic dohlížecích pracovišť a serveru případně dalších souvisejících prvků a 
potřebných řízení. Uvedená další investice bude realizována  pouze v případě obdržení  účelové 
dotace. 



 

2) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Asistent prevence kriminality“ 
 
 
Jedná se o projekt, který navazuje na již v minulosti realizované projekty Žďáru nad Sázavou 
„Asistent prevence kriminality“ a Projekt ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“  

 
            Cíle dílčího projektu 
 

- garance bezpečnosti a veřejného pořádku v sociálně vyloučené lokalitě(SVL) 
- snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání 

zejména v SVL 
- zvýšení pocitu bezpečí obyvatel SVL 
- zajištění vymahatelnosti práva a prevence sousedských sporů, které zde PČR a MP obtížně 
řeší  

- změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené 
- vyhledávání osob v SVL ohrožených kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a 

spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem života 
- mediace vznikajících problémů již v jejich počátku zejména u cílové skupiny dětí ve věku 

do 14 let a mládeže do 18 let 
- prevence rasově motivovaných sporů 

 
Cenová kalkulace projektu  

 
- Celkové náklady na projekt .….…………………...594 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města (23%)….…………….….… 138 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………456 000 Kč 

 
Finanční krytí spoluúčasti města v projektu je již zahrnuto v rozpočtu MP na rok 2017. 
 
 

3) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek“ 
 
Město Žďár nad Sázavou reaguje projektem na požadavky občanů města, kteří mají zájem o 
ochranu svého majetku a to jednak jízdních kol, jednak kompenzačních pomůcek občanů se 
zdravotním postižením. Předměty budou díky forenznímu identifikačnímu značení chráněny tzv. 
syntetickou DNA. Předměty budou zároveň vybaveny samolepkami s upozorněním "Městská 
policie Žďár nad Sázavou - Chráněno DNA". Kola a pomůcky budou vyfotografovány a detailně 
popsány do registračních formulářů. Následně dojde k zaevidování do registru Městské policie 
Žďár nad Sázavou a také do Národního registru REFIZ, které budou nově zřízeny. Aby bylo 
možné následně identifikovat označená kola strážníky MP a dále policisty Policie ČR, poskytne 
město Policii ČR policejní identifikační set v počtu dvou ks a obě složky budou proškoleny 
lektorem FIZ. Označené předměty forenzním identifikačním značením a jejich podrobná evidence v 
obou registrech pomohou odradit pachatele, kteří by chtěli zcizit uvedené předměty, nebo je 
usvědčit ze spáchání trestného činu, případně omezit prodej odcizených předmětů třetím osobám. V 
neposlední řadě bude možné urychlit navrácení zcizeného předmětu původnímu majiteli.  
 

Cenová kalkulace projektu  
 
- Celkové náklady na projekt .….…………………...76 110 Kč 
- Fin. spoluúčast města (20%)….…………….….… 15 110 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………61 000 Kč 
 



 

4) Projekt „Ž ďár nad Sázavou – Příměstský tábor“¨  
 
Cílem projektu je podpora dětí ve věku 8-13 let z rodin z místní vyloučené lokality, rodičů 
samoživitelů a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Děti z těchto rodin se chovají rizikově 
(záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami) nebo jsou naopak oběťmi násilí ze 
strany vrstevníků nebo vlastní rodiny. Cílem projektu je vést děti ke smysluplně trávenému volnému 
času, zvyšování jejich sociálních a komunikačních dovedností a podpora dětí v jejich schopnostech 
a sebeuvědomování se. Aktivity budou zaměřeny na prevenci rizikových jevů (šikana, problémy 
vrstevnických a menšinových skupin při začleňování do společnosti, záškoláctví atd.). Metody 
práce budou zahrnovat práce ve skupině a dále práci s dítětem dle jeho individuálních potřeb. 
Kvalifikované vedení projektu organizačně a personálně zajistí pracovníci mající pověření k 
výkonu sociálně právní ochrany dětí, a to v počtu tří pracovníků pro přímou práci s dětmi a jedné 
pomocné pracovní síly (úklid, příprava svačin a obědů atd.). Délka příměstského tábora je 5 
pracovních dnů pro celkový počet 15 dětí. Denní časová dotace pro tábor bude 10 hodin, a to od 
7:30 do 17:30. Počet dětí je omezen z důvodu potřeby individuálního přístupu k dětem, které mají 
často výchovné a vzdělávací problémy. Z těchto důvodů bude s dětmi pracovat psycholog a 
speciální pedagog - etoped, a to skupinově a individuálně. Časová dotace pro práci psychologa bude 
6 hodin za týden a pro speciálního pedagoga - etopeda  4 hodiny po dobu trvání příměstského 
tábora. 
 

Cenová kalkulace projektu  
 
- Celkové náklady na projekt .….…………………...80 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města (38%)….…………….….… 31 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………49 000 Kč 

 
 

5) Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2017 
 

Jedná se o dokument, který vychází ze Strategického plánu prevence kriminality města Žďáru nad 
Sázavou. Dále svými cíly naplňuje opatření Strategického plánu sociálního začleňování, 
Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb. Jednotlivé cíle jsou 
definovány přímo v Plánu prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2017. (viz. 
příloha). 
 
Všechny projekty včetně plánu prevence kriminality byly projednány v Komisi prorodiných aktivit, 
sociální a zdravotní dne 11.1.2017.  Dále došlo k projednání v  Pracovní skupině pro řešení sociálně 
patologických jevů dne 23.1.2017, kdy všechny projekty jsou skupinou doporučeny k realizaci a 
plán prevence ke schválení.   
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
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• 
Seznam projektll 

(podle stanovených priorit) 

Priorita Název Projekt Celkové Podll obce Poiadovaná 
projektu ISPR()FIN· 

WS 
ní.klady dotace 

Odpov6zte 
Ano • Ne 

1. Obnova MKDS města Z'dáru nad Sázavou ano 286 000,00 86000,00 200000,00 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Suma 286 000,00 86 000,00 200 000,00 



III. 
I nf o r ma c e 

o identifikaci osob 

1. Osoby zastupující právnickou osobu 8 uvedenlm právního důvodu zastoupeni 
M r. Zdeněk Navrátil - starosta, statutární orgán 
InQ, Josef Klement - místostarosta, statutární orgán 

2. Osoby s podllem v této právnické osobě 

3. Osoby, v nichž má přimý podil, a výti tohoto podílu .1 
1. 25560778 M.O.S. S.r.O. 100% 
2. 71001565 Materská škola 100% 
3. 72053682 Kultura Zdár , 0.0, 100% 
4. 72052414 Activ - SVC p.o. 100% 
5. 48897426 ZS Komenského 2 100% 
6. 48895229 ZS Komenského 6 100% 
7. 43380123 ZS Svermova 100% 
8. 71196234 ZS Palachova 100% 
9. 72052522 ZUS 100% 
10 48899119 Poliklinika p.Q. 100% 
11.63113074 Svaz měst a obcí R 
12.43383513 Svaz vodovodů a kanalizací Zdársko 
13. 64259773 LOO Pfibyslav 
14. 60749105 SATT a.s. 
15. 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 
16. 70963452 Ceské dědictvi UNESCO 

titul , jméno a prijmení, funkce: 

Ve Ždáru nad Sázavou dne 23.1.2017 Mgr. Zdeněk Navrátil , starosta 

podpis ,i razítko 
statutárního zástupce žadatele 

titul , jméno a příjmení , funkce: 

Ve Lďáru nad Sázavou dne 23.1.2017 plk. Mgr. Bohumil Šlapák 
podpis ,a razítko 

vedoucí ÚOI Policie ČR* 
Pozn.: vedouc f mfstně pfíslu~ného územního odboru vněj~f služby Policie CR 



DílčÍ-projekt 

I. 

I i r i 
li 

II. 

kamerových bodů Č. 4 a 5 s pripojenfm na optické vedeni , čim! dojde k 
I I 

soutasné době je provozováno 17 kamerový ch bodů a 1 mibilnl kamera, kdy jde o kombinaci 
I a digitálních kamer. Pfenos dat je realizován mikrovlnou technologif, či optickym 

. Kamerové , určené k I II 

rámci obnovy kamerového bodu 4, který monitoruje ulici Dolnl, zimnl stadion a 

jejlm okoll , a 5, který zablrá prostranstvl pfed kulturnlm domem a ulici Libušrnskou, umožní kvalit 

prenosdat z míst, kde docházl tasto k narušováni občanského soužitf, vet . porádku. Součásti 

I r ke zkva l itněnI 

Krajem Vysočina 
lo.,,,,.,n, červenec 2017 - výběrové fízenl na dodavatele projektu 

-10. listopad 2017 realizace projektu 

Budou porovnány statistiky nápadu trestné a 



III. 
, 

Celkové náklady na projekt 286000,00 

Podll obce na financování projektu 86000,00 

Jiné nestátní finanční zdroje 0,00 

Dotace na projekt od jíného státního orgánu 0,00 

Výte požadované dotace 200000,00 

Rozpis položek 

Položka Celkem PobdoYllná dotace 
Obnova MKDS města žďáru nad Sázavou 286000,00 200000,00 

Celkem 286 000,00 200000,ClO 

Ve Ldáru nad Sázavou dne 23. ledna 2017 

Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta města 

podpis a razítko 
statutárního zástupce obce' 



• 
OBNOVA MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLíŽECÍHO SYSTÉMU MĚSTA 

ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 

Cílová skupina 

Občané města Zd'ár nad Sázavou, návštěvníci a turisté; potencionální pachatelé TČ a přestupků. 
Popis stávajícího stavu 

Město Žďár nad Sázavou vybudova lo a zprovoznilo z vlastních nákJadů v průběhu let 2000 -
2001 tři kamerové body MKDS. V roce 2005 - 2016 bylo v vlastních prostředků a z prostředků 
prevence kriminality dobudováno dalších čtrnáct kamerových bodů. Kamerový systém je z větší 
části digitalizován. V rámci MKDS byl pořízen i mobilní kamerový soubor a bylo vybudováno 
propojení celého MKDS do budovy Územního odboru KŘ Policie ČR Žďár nad Sázavou a 
budovy Krajského ředitelství Policie ČR v Jihlavě . 

V současné době je provozováno sedmnáct kamerových bodů (22 kamer) a mobilní kamerový 
soubor, kterými je monitorován prostor středu města a navazující lokality. Uvedená veřejná 
prostranství byla vyt ipována jako nejproblematičtější z pohledu přestupkových jednání, páchání 
trestné činnosti a ostatních společensky negativně vnímaných jevů. 

Kamerové body jsou umístěny na těchto místech: 

l> Havlíčkovo náměstí 

l> náměstí Repub liky 
l> ulice Nádražní 
l> ulice Dolní 
l> ulice Libušínská 
l> náměstí Republiky 
l> ulice Horní 
l> ulice Brodská 
~ ulice Che l č i ckého , 
, 

ulice Žižkova , 
l> ulice Nádražní 
l> ulice Veselská 
l> ulice Studentská 
l> mobilní kamerový soubor 
l> ul ice Bezručova 
l> ul ice Brodská 
l> ulice Revoluční 

Realizací programu prevence kriminality Partnerství 2005 byla zřízena mimo služebnu MP další 
dohlížecí pracoviště. Jedná se o pracoviště na služebně obvodního oddělení Policie ČR a na 
oddělení SKPV Policie ČR Žďár nad Sázavou. V roce 2011 bylo vybudováno optické propojení 
do budovy Krajského ředitelstvÍ Policie ČR v Jihlavě, kde bylo zprovozněno další monitorovací 
pracoviště. 

Zprovozněním MKDS bylo podstatně sníženo narušování veřejného pořádku a páchání trestné 
činnost i v monitorovan)'ch lokalitách. MKDS přispěl k zadržení desítek pachatelů TČ, kteří byli 



strážníky č i policisty zadrženi přímo při činu. Dále přispívá k dokumentaci trestné a přestupkové 
činnosti, která je nás ledně využívána.dotčenými orgány. MKDS je ve značné míře využíván i 
policisty SKPV a DI Policie ČR. 

Popis činnosti - stručná charakteristika projektu 

V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové 
kamery jsou umístěny na kamerových bodech č. I, 4, 5 a 8. Přenos signálu z uvedených 
kamerových bodů, vyjma bodu č. 8 je realizován mikrovlnou technologií. Uvedená technologie 
je původní, na konci své životnosti. V současné době již zcela nevyhovuje: kvalita obrazu 
z kamerového bodu č. 4 a 5. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové body 
digitalizovat, tj. nahradit kamery analogové kamerami digitálními a přenos signálu vést optickou 
technologií. Rekonstrukce (obnova) těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS. 

Cíl projektu 

Provést rekonstrukci kamerových bodů č. 4 a 5, kdy v rámci vlastních prostředkil (mimo projekt) 
bude vybudováno i připojení na optické vedení. Značně se zvýší kvalita dohledu nad bezpečnost í 

občanů a ochranou majetku, omezí se možný nápad trestné a přestupkové či nnosti, narušování 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. 

červen 2017 
červen - červenec 20 17 
srpen - listopad 2017 

Časový harmonogram realizace projektu 

- schválení projektu krajem Vysočina 
- výběrové řízení na dodavatele a technický projekt 
- reali zace projektu 

Mgr. Martin Kunc 
manažer projektu 



POPIS PROJEKTU 

OBNOVA MĚSTSKiHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO 
SVSTÉMU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 

Současnv stav l\1IKDS 

Město Žďár nad Sázavou vybudovalo a zprovoznilo z vlastních nákladů v průběhu let 2000 -
2001 MKDS. který byl dále rozšířen za přispění programu prevence kriminality v roce 2005, 
2007 - 2015 a v roce 2016 byl za přispění programu prevence kriminality plně digitalizován 
kamerový bod Č. 3. 

Tento systém v současné době využívá sedmnáct kamerových bodů (22 kamer) a mobilní 
kamerový soubor, kterými je monitorován prostor nejproblematičtější z pohledu narušování 
veřejného pořádku a páchání trestné a přestupkové činnost i . 

Umístění současných kameroVÝch bodů viz. (situační plánek MKDS). 

kamera Č. I ul. Nádražní - pěší zóna, ul. Husova, uL Tyršova 
kamera Č. 2 prostor náměstí Republiky 
kamera č. 3 prostor nám. Republiky, Havlíčkova náměstí 
kamera č. 4 - ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných 

parkovišť a prostory před sportovní halou, zimním stadionem 
kamera č. 5 ul. Libušínská, ul. Kovářova., ul. Dolní, prostory odstavných 

parkovišť před obytnými domy, Domem kultury a hotel Jehla 
kamera č. 6 atrium u supennarketu s oděvy. okolí restauračních zařízení 
kamera č. 7 - veřejné prostranství před oh;;hodními domy na ul. Brodská, 

prostory autobusových zastávek 
kamera č. 8 veřejné prostranství včetně parkoviště před oe Convent, ul. 

Horní, Nerudova 
kamera č. 9 ul. Chel čického - prostor pi:ed budovou ČD, prostor autobusového 

nádraží a pfilehlých komunikací 
kamera Č. 10 u\. Žižkova - prostor au tobusových zastávek, prostor pfilehlého 

parkoviště a komunikací 
kamera č. II ul. Nádražní - prostor křižovatky ul. Nádražní, Strojírenská, 

Smetanova. pfilehlého parku a parkoviště před SZŠ 
kamera Č. 12 ul. Veselská - prostor ul. Veselské 
kamera č. 13 ul. Studentská - prostor ul. Studentské. prostory odstavných parkovišť 

před budovou polikliniky a obch. domem Lidi 
kam. bod Č. 14 prostor ulice Bezručova, Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, 

zastávek a blízkého okolí (kamery č. 14, 18, 19) 
kam. bod Č. 15 - ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, 

parkovišť a veřejných prostranství "na věžičce" 
kam. bod Č. 16 - ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, Okružní , Komenského 

a ul. Libická 
kam. bod č. 17 - prostor náměstí Republiky (kamery č . 17, 20,21 , 22) 

Rozšiřující podmínky a výčet postupů hodnocení účinnosti MKDS 

Dohlížecí pracovi ště jsou zřízena služebně MP. další dohlížecí pracoviště jsou v současné době 
v činnosti na služebně obvodního oddělení Policie éR a na oddělení SKPV Policie ČR Žd'ár nad 



Sázavou. MKDS je využíván i na monitorovacím pracovišt i, které je umístěno v budově 
Krajského ředitelstv í Policie ČR v Jihlavě. Přenos dat mezi jednot li vými pracovišti je realizován 
optickou technologií, která byla pořízena z prostředků města a přenos do budovy K.Ř PČR je 
realizován po optickém vedení Kraje Vysočina. 

nepřetržitý monitoring MKDS vykonávají strážníci i policisté současně s výkonem stálé 
(dozorčí) služby 
všichni strážníc i a policisté, kteří monitorují MKDS jsou řádně proškoleni 
na pracovišti městské policie je umístěno záznamové zařízení pro nahrávání záznamů 
z kamer, vstup do záznamu je chráněn heslem a přístup k záznamu mají pouze určení 
strážníci a policisté. Záznamy se ukládají automaticky na HOD a po cca. 7 dnech se 
přepisují. Tyto je možné zálohovat na kopírovacím zařízení flash disk., CD, DVD a to 
zejména pro účely řešení přestupků a trestního řízení na žádost Policie ČR . Správcem 
zařízení j e dle směrnice MKDS vedoucí MP. 
provoz MKDS splňuje podmínky zákona č. 101 /2000 Sb, což bylo mimo jiné potvrzeno 
v roce 2008 Mgr. Josefem Prokešem, vedoucím samostatného legisla~ivního oddělení 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jmenovaného jsem osobně pozval k prohlídce MKDS 
města Zd'áru nad Sázavou při příležitosti jeho přednášky na zdejším MěÚ . Dále na žádné 
z pracovišť nemá přístup neoprávněná osoba. Oprávněnost monitorování je zakotvena v § 
24b zákona č. 553/ 199 1 Sb. 
v průběhu roku budeme monitorovat nápad TČ a ostatních protiprávních jednání 
v lokalitách, kde má být používám mobilní kamerový systém pro možné srovnáni před 
uvedením systému do provozu a poté 
zastupitelé města jsou o či nnosti MKDS infonnováni i prostřednictvím Zprávy O činnosti 
městské policie. Zde je uvedené problematice věnována samostatná kapitola. 
vyhodnocování účinnosti MKDS je prováděno průběžně, zejména ve vztahu k závažné 
trestné činnost i . kdy společně s Policií ČR sledujeme jakou měrou přispěl MKDS a 
zadržení či odhalení pachatele. PČR však v systémech nevede tyto data. <:ož je systémová 
chyba, na kterou jsem j iž několikrát upozorňoval i pracovníky MV CR. Problémem 
zůstává operativní činnost Policie ČR, jak SKP V územního odboru, tak SKPV KŘ PČR, 
od kterých bohužel nejsme schopni vzhledem k utajení případů zj istit konkrétní data. I 
přesto. dle tvrzení vedoucích pracovníků těchto složek, MKDS přispívá značnou měrou 
k odhalení. zadržení pachatelů. či operativnímu rozpracování pfípadú. 
dále standardně vyhodnocujeme efek tivitu MKDS zejména s ohledem na události zj i štěné 

operátorem - strážníkem, kdy máme úplná data a jsme schopni tyto události statisticky 
sledovat, jak v oblasti podezření ze spáchání TČ. tak v oblastech ostatniho protiprávního 
jednání ( PŘ. JSD) 
v uvedené oblasti pravidelně zj išťujeme pocit bezpečí občanů ve vztahu k MKDS. což 
dokládáme při závěrečných vyhodnoceních projektů a taktéž sestavujeme tzv. pořadí 

důležitosti, které přikládáme dalším možnostem využit í MKDS. 

Za dobu provozil MDKS bylo odhaleno i několik závažných trestných činů a událostí, mezi které 
patří např. případ osob){ která se chtěla sebepoškodit. resp. upálil (občan se polil zápalnou 
látko II a tuto chtě! zapálit). Díky Iychlému zjištění /ldálosti pomocí MKDS a "časnému zásahu byl 
život občana zachráněn zasahujícími strážníky. Dále byla např. odhalena skupil1'a sprejerů. které 
se orgány činnými v trestním řízení podařilo prokázat trestnou činnost se škodou převyšující 
500.000,- Kč. V neposlední řadě několik desítek případů treslné činnosti, při klelých byli 
pacha/elé zadrženi přimo při činil. Např. 11 roce 2009 přispěl MKDS k odhalení pachatelů tři 
loupežných přepadení na katastru města. Velkoll roli sehrál i při vyšetřování zvláště zámžného 
zločinu pokusu vraždJ~ ke kterému došlo v polovil1ě rokli 2010. 



Díky zrealizování projektu Partnerství 2005 je informovanost o provozování MKDS na všech 
příjezdových komunikacích do města i ... v prostoru autobusového i vlakového nádraží. 
Dále jsou občané infonnováni prostřednictvím místních médii a také zejména pravidelnými 
týdenními tiskovými konferencemi vedoucího MP s novináři . Na webových stránkách městské 

policie www.zdarns.czJmp,jsou nově zobrazeny náhledy z jednotlivých kamerových bodů. 

Obnova MKDS 

V současné době jsou v rámci MKDS využívány kamery analogové i digitální. Analogové 
kamery jsou umístěny na kamerových bodech č. I , 4, 5 a 8. Přenos signálu z uvedených 
kamerových bodů, vyjma bodu č. 8 je realizován mikrovlnou technologií. Uvedená technologie 
je původní , na konci své životnosti. V současné době již zcela nevyhovuje kvalita obrazu 
z kamerového bodu Č. 4 a 5. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uvedené kamerové body 
digitalizovat, tj. nahradit kamery analogové kamerami digitálními a přenos signálu vést optickou 
technologií. Rekonstrukce (obnova) těchto kamerových bodů značně zvýší efektivitu MKDS. 

Cenová kalkulace projektu 

Celkové náklady na projekt dosahují výše 286 000 Kč, finanční spoluúčast města v tomto 
projektu je stanovena na 30 % tj. 86 000 Kč . 

Celkové náklady na projekt ............................. 286000 Kč 
Fin. spoluúčast města 30%) ......... ..................... 86 000 Kč 

Účelová dotace ........................................... 200 000 Kč 

Mimoprojektové finanční prostiÍ'edky z jiných zdrojů 

Mimo uvedený projekt je nutná další investice ve výši cca. 150 tis. Kč, která musí být plně 
hrazena z rozpočtu města. Tato nemalá investice bude částečně určena k odkupu optického 
vedení od soukromého majitele (Satt a.s.). Jedná se o odkup optického vedení, které bude nutno 
odkoupit pro napojení na současnou trasu vedení, kte'ré je již v majetku města. Předpokládáme, 

že cena odkupovaného optického vedení bude kopírovat ceny odkupů z minulých roků tj. 100 
Kč/metr včetně DPH. Zbylá částka bude použita na vybudování propojení optického vedení 
z koncového bodu optického vedení přímo k rozvodné skříni kamer. Dále je zde již uvažováno i 
s modernizací pracovních stanic dohlížecích pracovišť a serveru případně dalších souvisejících 
prvků a potřebných řízení. Uvedená další investice bude rea lizována pouze v případě obdržení 
účelové dotace. 

Mgr. Martin Kunc 
manažer projektu 

http://www.zdarns.cz/mp.
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MKDS Žďár n.S. výměna analogové kamery č.4, Č.S - odhad cen pro žádost o dotace 2017, varianta 20x zoom 

- venk závěsná !edá, Fufl HO Spec tra VI, čirá, 20x%oom, 
2G-2S,O.2.F-BOX-PoE·PP - 2x SFP slot, 2x FE port PoE++(BOW) 
BX-1000-20-W4 - SPF modul SC/WDM 1000BASElBX 20/2km SM/MM 
BX-1 000-20-W5 - SPF modul SC/WDM 1000BASElBX 2012km SMlMM 
M-SDR-120-48, prům , zdroj 230V/48VDC-120W 

bez DPH v Kč: 

a montážní materíál 
I(ObSahuje demontáž původnl kamery a mikrovlnné technologie na 

- a na retranslačnim bodě , práce projekční , montážnl a 
na vysokozdvižnou plošinu, osazeni rozvaděée 

kamerového bodu , dokumentaci, a veškerý pomocný a 

bez DPH: 
s DPH 

BRNO / Edisonova 5.61200 / +420 541 240956 
PRAHA I Nad strouhou 6, 14700 1+420 221 416811 
OSTRAVA I Slévárenská 16,709 00 I +420 596 611 984 
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~ 
Krgj vysocma 

KRAJSKÝ Ú ~AD KR AJE VYSOC INA 
Odbor informatiky 

2J!kova 57, 58733 Jihlava, Ceská republika 

Stanovisko odboru informatiky k projektu MKDS města Žd'áru nad Sázavou. 

Na základě predložené projektové žádosti odbor informatiky konstatuje , že projekt MKDS města 

Ždár nad Sázavou je v souladu s IT strategií kraje. MKDS je již pripojen prostr,ednictvím sítě 
ROWANet na lOS PČR v Jih lavě. 

S návrhem projektu souhlasíme. 

V Jihlavě dne 22.1.2017 

Ing. Petr Pavlinec 

vedoucí odboru informat iky 

el. podepsáno 

tel. : 564 602 348, fa)(: 564 602 432, 8·mail: poSla@kr·\J).SOcina.cz.irllerne!:www.kr·vysocina.C2 

le: 70890749, bankovnl spojeni: Volksbank C'/_ a.s .• č.ú.: 4050005000/6800 

mailto:posta@kr-vysocina.cz,
http://www.kr-vysocina.cz
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PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2017 

II FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O STÁTNÍ ÚČELOVOU DOTACI JI 

I. 
!sda .. 1 (obec, kraj nebo OSO) město Ž'dár nad Sázavou 

Pot.t obyvatel 21346 

IČO 100295B41 

K6clllzemnl jednotky (LAU 1 - okres, NUTS 3 - kraj ve tvaru CZOXX): CZ0635595209/CZ063 

Adrasa I Ulice: jPSČ: Obeclmtató: , Kraj (VúSC) 

Žižkova 227/1 159131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VY 

Telefon 1566688111 Fax 566621 012 E-mail meu@zdarns.cz 

StBtut6ml ústupee Jméno Zdeněk Prljmanl Navrátil Pozice I starosta 

titul pl'ed jménem Mgr. titul za jménem 1 
Telefon 1566688100 Fax 566612012 E-mail starosta@zdarns.cz 

Program schvAlen usne .. nlm zastupitelstva (rady) člslo 935/2017/MP adne I 30.1.2017 

Benkovnl spojeni - čislo účtu u ČNB 94-512751 t' 0710 

Počet pr0jekt6 3 

Celkové flnanenl úklady na realizaci programu 750110,00 

Podll ladatele a jiných subjektů odlllných od stAtu na financováni programu 1B4110,OO 

CelkovA výle poiadované dotace 566000,00 

Pracovnr skupina prevence kriminality (nebo obdobný subjekt) - označte ano ne od roku 
kl'l!kem sprAvnou m02nost. 

x 2005 

Osoba odpovtdn6 za pravencl (manaler programu) 

Jméno JDagmar Pfilmenl Pálková 

Instituce I funkce městskáJlolicie/strážník, manažer prevence krimina~ mentor 

Adresa I Ulice: IpSČ: Obeclmisto: 

náměstí Republiky 75/2 159101 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Telefon 1603 BB3 523 Fax 566623529 E-mail prevence@mp.zdarns.cz 

Bezp&enostnlsltuace (na územl žadatele) 2015 2016 rozdil I Index 2016 

Nápad tr. činnosti na územlladatele (potet evidovaných pleělně i zloelně) ol O 

Uved'te bezpeěnostnr problémy (obce I města I kraje I mikroregionu), které pfedlolené projekty fell: 

Uved'te názvy koncepěních I strategických materlál6 pl'edkladatele, .. kterými je Program v souladu (komunltnl pián, Integrovaný pián rozvoje 
miste, stfednldobý plán rozvoje socl61nlch sluleb v kraji, apod.). 

Strategický plán sociálního začleňován í (2016-2019), Strategie rozvoje města Ždáru nad Sázavou (2016-2028). Komunitní plán (2014-2017), Koordínačn í 

hod a - dosud, Strategický plán prevence kriminality (2016-2020), Plán prevence kriminality 2017 , Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji 

Vysočina na období 2016-2020, Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017-2020 

Program prevence kriminality - 2017 



MINISTERSTVO VNITRA 
ODBOR BEZPEČNOSTNf POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY 

II. 
Seznam projektů 

(podle stanovených priorit) 
Projekt Podll obce Poiadovanll 

ISPROFIN - Celkové nebo jiného dotace 
Priorita Název projektu EDS nllklady subjektu (zaokrouhlit 

Odpovězte odlltného od na celé tisíce 
.6.nn NA .. ~h, dolů) 

žďár nad Sázavou - Asistent prevence kriminality 
1. 594000 138000 456000 

žďár nad Sázavou - Forenzní značení kol a 

2. 
kompenzačních pomůcek . 

76110 15110 61000 

žďár nad Sázavou - Pfíměstský tábor 

3. 80000 31000 49000 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Suma 750110,00 184110,00 566000,00 

Program prevence kriminality - 2017 



MINISTERSTVO VNITRA
ODBQR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

III.
ln f O't m a ce

titul, jméno a příjmení, funkce:

v Žďáru nad Sázavou dne 25. ledna 2017 Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta

podpis a razítko
statutárního zástupce Ÿadatele

Program prevence kriminality - 2017



Informace o identifikaci osob 

Oddíl III formuláře žádosti P2 - 2017 

příloha k odstavci 2 (firmy zřizované žadatelem, případně kde má žadatel podíl) 

1. IČ .: 25560778 M.O.S. s.r.o. 100% 
2. 71001565 Mateřská škola 100% 
3. 72053682 Kultura Žďár, p .O. 100% 
4. 72052414 Activ-středisko volného času p.O. 100% 
5. 48897426 ZŠ Komenského 2 100% 
6. 48895229 ZŠ Komenského 6 100% 
7. 43380123 ZŠ Švermova 100% 
8. 71196234 ZŠ Palachova 100% 
9. 72052422 ZUŠ 100% 
10. 48899119 Poliklinika, p.O. 100% 
11. 63113074 Svaz města a obcí ČR 0,04% 
12. 43383513 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 1,25% 
13. 64259773 Lesní družstvo obcí Přibyslavsko 6n1O 
14. 60749105 SATT a.s. 61,7% 
15. 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1.05% 
16. 70963452 České dědictví UNESCO 8,34% 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. ledna 2017 Mgr. Zdeněk Navrátil 

starosta 



MINISTERSTVO VNITRA príloha Č. 3 
ODBOR BEZPEČNOSTNi POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY 

:. .: 
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Formulář dílčího projektu 

, I. 
Pofadové fislo - dle priorit žadatele 1 

nákup služby (dle 
Nbev projektu (uveďte vidy ve formátu "název města (OSO nebo kraje) • nbev projektu") čl. 9, odst6 Zásad 

2017) 

Ždár nad Sázavou - Asistent prevence kriminality NE 1· 1 

Typ projektu (vyberte ze seznamu) I sociální prevence · 1 

Dodavatel projektu* 1 Město Žďár nad Sázavou 

Adresa IŽižkova 227/1 , 591 31 Žďár nad Sázavou 

Telefon I 5666881111Fax 1566621012 E-mail I.meu@zdarns.cz 

Osoba zodpovědná za projekt (titul, jméno a pftjmení) Dagmar Pálková 

Telefon 1 6038835231Fax 1566623529 E-mail I Qrevence(ci)mQ.zdarns.cz 

PartlclpuJlci subjekty Iúo Policie ČR Žďár nad Sázavou, sociální odbor MěÚ Žďár nad Sázavou, Úrad 

práce pobočka Žďár nad Sázavou, PMS Žďár nad Sázavou, Sociální služby-Azylový dům, prestupková komise MěÚ 

II. 
Soulad S prioritami Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 a! 2020 

Priorita i 4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových IOkalitáq . 1 
Priorita i 3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelO, prevence kriminality dětí a 1. 1 
Cil projektu, soulad se strategickými cíli Strategie prevence kriminality v CR na léta 2016 až 2020 

Cll čislo: 14. Komplexní prístup k rešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde jsou hluboké a vícezdrojové pričiny 

Cílová skupina (podle Strategie), pokud je cílová skupina jiná, uveďte jl do buňky vedle nabldky. 

b) Děti a mladí dospělí "" I 
j) Komunity a sociálně vyloučené lokality · 1 
ANOTACE (stručny popis projektu) 
Asistenti prevence kriminality prispívají svojí pmomností a stálým zájmem o zlepšování podmínek pro život, k většímu bezpečí obyva 
tel v sociálně vyloučené lokalitě a jejím okoli , Od listopadu 2016 se k nim pfipojila nová dvojice asistentů . Podafilo se využít nabídky 
Uradu práce ČR a zaměstnant 1 ženu a 1 muže, kterí bydli v bytovém domě , který je sociálně vyloučenou lokalitou. V současné 
době tedy asistenti pracují od 6:00 - v zimě do 21 :00, v létě do 22:00. Díky stávajícím asistentům se podafilo novou dvojici účinně 
zapracovat. Proto bylo možné v prosinci účinně reagovat na dohled u další základní školy, kdy bylo u děti z prvního stupně 
zaznamenáno nezvyklé chování po odchodu ze školy. 
Cllem tedy bude i nadále eliminace sociálně patologických jevů děti a mladistvých v SVL, rozšírit preventivní opatrení i na další ZS. 
V mlstní Části ZR 3 se i nadále a celodenně budou asistenti zaměrovat na verejný porádek, porádek v bytových domech Města ZR, 
dohled nad majetkem, občanským soužitím v SVL a dalších místech, kde jsou obdobné polfže s porušováním pravidel. Novým opat 
rením je pravidelná kontrola UP v době vyplácení sociálních dávek, kdy docházelo ke konfliktním situacím , hrubostem vůči zaměst 
nancům UP a musely se rešit i podnapilé osoby zejména z rad bezdomovců. Máme již kladné ohlasy na práci asistentů od uchaze 
čll o zaměstnání na také ostatních klientů finančního úradu a soudu. Bez asistentů již práce v SVL je jen těžko predstavitelná. 

Udržitelnost projektu (v letech), pokud s udržitelnosti nepočftáte, napllte důvod. 

2016+ 3 a více 1. 1 

Mělenl efektivity dopadŮ projektu (uveďte minimálně 2 konkrétnl krltérlallndlkátory) 
1) Počet zjištěných prestupků 
2) Počet oznámení pro podezrení na trestný čin 
3LPočet vznikajících problémů s cílovou skupinou děti do 18 íet a zpŮsob jejich rešení 
4) Počet výjezdů na oznámení občanů žijícíCh v místní části ZR 3 

Mileni efektivity dopadů projektu (uveďte délku sledováni efektivity dopadů v letech· rok realizace projektu se 
nepočítá). 

2018,2019, 2020 

ISPROFIN-EDS financování programů pořízení 
a reprodukce majetku 

• pOkud není v době předloženi žádosti znám , napište do této kolonky žadatele. 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 
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III. 

, 
Celkové náklady na projekt ... 594000 

Podrl žadatele na financováni projektu 
.~. 

138000 138000 

Jiné nestátni finančni zdroje o 

Dotace na projekt od jiného státniho orgánu o 

Výie požadované dotace (zaokrouhlit na celé tislce dolů) 456000 

Forma poskytnuti dotace ISPROFIN-EDS Ex ante I Ex post 

\ 

I Rozpis položek I 
Položka kód položky Celkem 

Mzdové náklady na 2 APK /12 měslců kód 5032, 5024 5011 , 5031 540000 

Mentor DPP 12 měslců, 180 hodin, 250 Kč 5021 45000 

výstroj: oděv, obuv 2 APK 

spotrební materiál , čistící prostredky 

Celkem I 

5134 6000 

5139 3000 

594 000 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2016 
- 2 -

kontrolnr 
AftuěAt 

594000 

Podil (v %): 23,23 

Ex ante I ... , 

Požadovaná dotace 
(zaokrouhlit na celé tisíce dolů) 

420000 

36000 

O 

O 

456000 
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IV. 
" 

" 
Popis projektu 

1. Cíle proiektu (měřitelné i neměřitelné) 
V rizikové lokalitě snižovat přestupkovou a tretnou činnost , společensky nežádoucí jednání, před 
cházení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, kdy se potýkáme zejména s užíváním ná 
Ivykových látek u stále mladších dětí. Přispívat k pocitu bez~ečí v lokalitě, dohlížet na veřelrn' p_ořá 
dek, preventivně působit na děti, mladistvé a jejich rodiče s cílem změnit dosavadní rizikový 
způsob života. Osobám propuštěným z výkonu trestu znesnadnit návrat ke starému způsobu živ. 
2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě,projektu kraje v kraji) a bezpečnostní 
Iproblém na který projekt reaguje. 
V současné době se podařilo naplnit stanovený cíl z roku 2016 a v listopadu začala v SVL praco 
vat další dvojice asistentů přes úřad práce. Střídají se pravidelně na ranní a odpolední směně v 
době od 6:00 - 21 :00 v zimě, v létě 22:00 hodin. Pro zlepšení situace v této části dále Město Žďár 
nad Sázavou vstoupilo v jednání s Agenturou pro sociální začleňování a na základě Memoranda 
o spolupráci bude v rámci Koordinovaného přístupu i nadále podporovat aktivity směřující ke zlep 
šení životních podmínek všech dotčených obyvatel této lokality (prevence kriminality, zvýšení za 
městnanosti , zlepšení pořádku na veř. prostranstvích, ve vztazích mezi sebou a vůči okolí, zlep 
šení docházky dětí do Školy - v roce 2016 nárůst záškoláctví potíže se skupinou 15+). 
3. Popis projektu, aktivit a předpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně dopadají na 
bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2 
Projekt vychází z Metodiky pro APK. Cinnosti jsou v převážné většině zaměřeny na eliminaci rizi 
kového chování dětí a mládeže v okolí škol ~ed spo vyučování a dále v místě bydliště dětí z SVL. 
Dalšími místy dohledu jsou nízkoprahová zařízení, kam děti dochází a kde je občas nutné usměr 
nit nevhodné chování dětí vůči sobě nebo ostatním spoluobčanům. Při pravidelných obchůzkách 
oslovují občany , kteří porušují základní společenské normy, pravidla nebo narušují veřejný pořá 
dek. Asistenti přispívají ke zjišťování přestupkové a jiné nežádoucí činnosti, kterou operativně pře 
dávají kompetentním odborům , úřadům, spolupracujícím organizacím. Úzce spolupracují s PMS, 
Úřadem práce v ZR, Charitou (Kopretina, SASky, Ponorka), Kolpingovým dílem (Káčko, terénní 

služba) , Sociálními službami města (Azylový dům pro muže, Denní centrum - pro děti), ZŠ Kome 
nského 6 a dále pravidelně procházejí prodejny a provozovny v ZR 3. Jsou v pravidelném kontak 

tu s mentorkou, kterou zevrubně informují o poznatcích zjištěných při výkonu zaměstnání, řeší or 
ganizační záležitosti, plány služeb a úkolů na dané období. Při střídání služeb si předávají informa 
ce a úkoly, které je potřeba dořešit. Druhá hlídka funguje od listopadu 2016, vzájemně se doplňují 
a spolupracují. Složení APK - 1 žena 3 muži. 
4. Cílová skupina (ti. včetně věkové kateaorie) a vazby aktivit napotfeby CS 

Osoby sociálně vyloučené nebo blízké sociálnímu vyloučení všech věkových skupin, osoby bez 
domova, se zdravotním omezením, osoby vracející se z výkonu trestu. Přítomností asistentů v 
době od 6:00 - 22:00 odradit cílovou skupinu od páchání protiprávního jednání. Při zjištění konkrét 
ního přestupce jej přesvědčit o nápravě. U cílové skupiny dětí půjde o předcházení záškoláctví, 
které se v průběhu roku 2016 zhoršilo a eliminaci drobných krádeží, jejichž počet mírně vzrostl. 
5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude'realizován) 
Na území města Zďáru nad Sázavou, zejména ZR 1, 3 a 6. Dále bude možné rozšířit aktivity do 
místní části ZR 4. 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 
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6. Personální zajištění 
Osvědčení asistenti nám zůstavají věrní, mentorka rovněž . 

'. ". 

7. Provázanost s dalšími aktivitami a pfedkládanými nebo realizovanými projekty vč. toho, 
zdaie projekt součástí komolexního ořístuou řešení bezoečnostního oroblému. 
Jedním z opatření, která se v SVL reralizují je tento projekt. Dalšími prevntivními aktivitami je sociá 
Iní terénní služba, realizovaná Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou. Charita zde realizu 
je Sociálně aktivizační službu. Děti a mládež mohou využívat služby nízkoprahového zařízení Den 
ního centra. Dále je pravidelně dětmi a mládeží využíváno nízkoprahové zařízení Ponorka, která je 
zřizována Charitou. O prázdninách bychom rádi nabídli možnost ztrávit volný čas smysluplně v 
plánovaném příměstkém táboře. 
S.Byl proiekt realizován iiž v minulých letech-kolikrát? Bvl podpofen z dotací MV-kolikrát? 
Projekt je realizován od září 2013 do srpna 2014 s podporou MV. Od září 2014 - říjen 2015jsme 
byli v projektu ESF OPLZ Asistent prevence kriminality II. na listopad a prosinec nám byla poskyt 
nuta dotace z MV a stejně tak v roce 2016. 

9. CasovÝ harmonogram realizace projektu 
Po celý kalendářní rok 2017. 

10. Detailní položkový rozpočet (ij. detailní rozpis jednotlivých položek v tabulce tj. ceny za 
~ednotku a cenový kalkulační vzorec) - u MKDS nemusí být detailní rozpÓčetl 
superhrubá mzda pro dva APK po celý rok 2017 tj. dle půměrných propočtů 
1 měsíc 22 500 Kč x 2 APK x 12 měsíců 540 000 Kč 
mentor DPP na 12 měsíců , počet hodin 180, odměna za 1 hodinu 250 Kč x 180 hodin 45 000 Kč 
výstroj 2 APK 3 000 Kč/1 APK x 2 celkem 6 000 Kč 
ostatní náklady ve výši celkem 3000 Kč ( prášky na praní, čistící a toaletní potřeby pro stávající 
kancelář) 

Dále bude během roku vynaložena zatím blíže neurčitelná částka na vybavení nové kanceláře, 
která je v současné době ve stavu vyřizování potřebných povolení. 

11. Způsob VYhodnocení efektivity dopadů proiektu 
Data k vyhodnocení efektivity projektu budou če[pána z denních zápisů asistentů, která jsou jed 
nou týdně zasílána mentroce. Ke zjištění údajů o výjezdech do předem stanovených míst bude 
využit interní systém událostí městské policie AMIS. 

12. Komentář k udržitelnosti projektu 
Jedním z nástrojů prevence kriminality se projekt Asistent prevence kriminality jeví jako účinný . 

V roce 2016 Město Žďár n/S využilo nabídky Úřadu práce a v rámci podpory zaměstnanosti osob 
z SVL byly řady asitentů rozšířeny o 2 zaměstnance. V rámci Koordinovaného přístupu je plánová 
na podpora nových asistentů na další 3 roky. Také je podpora APK zahrnuta v několika strategie 
kých dokumentech, které vznikly na základě analýz potřebnosti řešit smysluplně stávající situaci 
v SVL. 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 
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13. Komentář k výši spolufinancování projektu 
Objem finančních prostředků nelze opět v letošním roce plně odhadnout. Stávající zázemí pro 
APK je již nevyhovující, je malé. Proto bylo v 'Závěru roku 2016 vytipováno nové zázemí, které za 
tím nesplňuje podmínky pro provoz. 
Objem financí vychází z nákladů předešlého roku. Požadovaná dotace ve výši 456000 
76,77%. Spoluúčast ve výši 138000 Kč činí 23,23% z celkové částky 594 000 Kč. 

14. Publicita projektu 
Publicita projektu je zajišťována jednak příkladným plněním úkolů samostatnými asistenty, jednak 
příspěvky do měsíčníku města "Žďárský zpravodaj." Dále je pravidelně informována široká veřej 
nost v tisku a televizi. O projektu také informujeme na různých setkáních s občany !11ěsta, či odbor 
nou veřejností. 

15. Fotodokumentace (např. zákres kamerových bodů, hřišti, tábor, apod.). lze také řešit 
samostatnou přílohou 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2017 
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část C2

ČESTNÉ PROHLÁŠENí

pro realizaci projektu Asistent prevence kriminality na rok
2017

Město Žďár nad Sázavou bylo V letech 2013 - 2016 realizátorem projektu Asistent prevence

kriminality (APK) za dotační podpory z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra

při dodržování Povinných náleŸitosti projektu Asistent prevence kriminality (nyní část

C1).

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že město ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, jako žadatel o

realizaci projektu APK z Programu prevence kriminality na rok MV 2017, bude i nadále plnit

Povinné náleŸitosti projektu Asistent prevence kriminality tak, jak jsou obsaženy příloze

Č. C.1

titul, jméno a příjmení, funkce:

V Žďáře nad Sázavou dne 25. 1. 2017 Mgr. ZdeRěk Navrátil, starosta

podpis a razítko
statutárního zástupce Ÿadatele
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Formulář dílčího projektu 

. I. 
Pofadové čialo - dle priorit žadatele 2 

." njkup služby 
Název projektu (uved'te vždy ve formátu "název města (OSO nebo kraje) - název projektu") (dle čl. 9, odst.S 

Zásad 2017) 

Žďár nad Sázavou - Forenzní značení, kol a kompenzačních pomůcek NE 1 '" 1 

Typ projektu (vyberte ze seznamu) I situační prevence "' I 

Dodavatel projektu* 1 Město Žďár nad Sázavou 

Adresa IŽižkova 227/1 , 59131 ŽĎÁR NAD sÁZAvou 
Telefon I 5666881111Fax 1566621012 E-mail Imeu(a)zdarns.cz 

Osoba zodpovědná za projekt (titul, jméno a prijmení) Dagmar Pálková 

Telefon 1 6038835231Fax 1566623529 E-mail Igrevence(a)mg,zdarns.cz 

Partlclpujtcí subj4tkty . 1 Policie ČR; Identification Technology s.r.o.; Charitní ošeHovatelská služba domácí 

péče ; Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina , o.p.s; ZŠ Komenského 6 Žďár nad Sázavou 

II. 
Soulad s prioritami Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 

Priorita 15. Nové hrozby a přístupy ... J 
Priorita ~ "' I 
Cll projektu, soulad se strategickými clil Strategie prevence kriminality v CR na léta 2016 až 2020 

Cllčislo: 11.27 Strategie; č. 1 Snižování míry a závažnosti TČ a zvyšování pocitu bezpečí občanů (strategie města) 

Cnová skupina (P9dle Strategle), .pokud je cflová skupina jiná, uveďte ji do buňky vedle nabfdky. 

fl Oběti trestných činO ( i oběti potenciální) · 1 Občané majitelé kol, pomůcek 

"' I 
ANOTACE (stručný popis projektu) 
Město Zďár nad Sázavou reaguje projektem na požadavky občanů města , klerí mají zájem o ochranu svého majetku a to jednak 
jízdních kol, jednak kompenzačních pomůcek občanů se zdravotním posliženlm. Predměty budou díky forenznímu identifikačnímu 
značení chráněny tzv. syntetickou DNA. predměty budou zároveň vybaveny samolepkami s upozorněnlm "Městská policie Žďár 
Sázavou - chráněno DNA". Kola a pomůcky budou vyfotografovány a detailně popsány do registračních formulárů. Následně dojde 
k zaevidováni do registru Městské policie Zďár nad Sázavou a také do Národnlho registru REFIZ, které budou nově zrízeny. 
Aby bylo možné následně identifikovat označená kola strážníky MP a dále policisty Policie CR, poskytne město Policii CR policejní 
identifikačnl set v počtu dvou ks a obě složky budou proškoleny lektorem FIZ 
Označené predměty forenzním identifikačním značením a jejich podrobná evidence v obou registrech pomohou odradil pachatele, 
kteri by chtěli zcizit uvedené predměty , nebo je usvědčit ze spáchání trestného činu, prípadně omezit prodej odcizených predmětů 
tretim osobám. V neposlední radě bude možné rychlejší navráceni zcizenébo predmětu původnímu majiteli. 

Udržitelnost projektu (v letech), pokud s udržitelnosti nepočítáte, naplite dÍlvod. 

2016 + 2 1 '" 1 
Měfeni efektivity dopadll projektu (uveďte minimálně 2 konkrétni kritérlalindlkátory) 
Označení 200 jízdních kol a 50 ks kompenzačnlch pomůcek 
Zpětná vazba účastníků projektu formou dotazníku 
Vyhodnoceni účasti na projektu z evidence jízdních kol 

Měfeni efektivity dopad II projektu (uveďte délku sledováni efektivity dopad II v letech - rok realizace projektu se 
nepočítá). 

2018, 2019 

ISPROFIN-EDS financování programů pořízení 
a reprodukce majetku 

• pokud není v době předložení žádosti znám , napište do této kolonky žadatele. 
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III. 

>, 

Celkové náklady na projekt 
... 

76110 

PodO žadatele na financováni projektu 15110 15110 

Jiné nestátni finanční zdroje o 

Dotace na projekt od jiného státního orgánu o 

Výie požadované dotace (zaokrouhlit na celé tisfce dolů) 61000 

Forma poskytnuti dotace ISPROFIN-EDS Ex ante I Ex post 

\ 

I Rozpis položek I 
Položka kód položky Celkem 

Forenznl značlcl sada velká(kola+pomůcky 250 ks) 4 ks 5139 23960 

Policejnl identifikačnl set 5 ks 5137 15000 

Mikroskop digitální 1 ks 5137 9000 

Varovná nálepka interiérová 250 ks 5169 6250 

Varovná nálepka exteriérová 250 ks 5169 3750 

Varovná nálepka kulatá 50 ks pro vozíky navíc 5169 250 

Metodika značeni 5 ks 5169 2000 

Místní registr 5169 3000 

Národní registr REFIZ 5169 O 

školení forenznlho identifikačnlho značení 5169 O 

Pflprava a tisk informativnfch letáků 5137 3000 

Roll UP 1 ks 5137 3000 

Stojan na jízdní kola 2 ks 5137 1400 

Fotoaparát s prlslušenstvlm (karta, obal) 5137 5500 

Celkem I 76110 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2016 
- 2 -

kontrolnr 
Aou~et 

76110 

Podll (v %): 19,85 

Ex ante ["' 1 

Požadovaná dotace 
(zaokrouhlit na celé tislce dolů) 

23000 

15000 

9000 

6000 

3000 

O 

2000 

3000 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

61000 
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IV. 
'. 

Popis projektu 

1. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné) 
Hlavním cílem projektu je snížení míry a závažnosti trestné činnosti, znesnadnění páchání 
protiprávního jednání, ochrana majetku občanů novým prvkem situační prevence a odrazení 
potencionálních pachatelů od páchání majetkové trestné činnosti. Tímto opatřením se bude dařit 
zvyšovat pocit bezpečí občanů, systém prevence kriminality bude efektivní a koordinovaný. 

2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě p'rojektu kraje v kraji) a bezpečnostní 
Iproblém, na který projekt reaguje. 
Od roku 2013 se počet zcizených kol neustále mění. Nejvíce jich bylo odcizeno v -roce 2015 a to 
zejména z bytových domů, kde jsou kola uzamčena v kolárnách. Toto se děje i opakovaně. 
Dalšími ohroženými prostorami jsou garáže a sklepní kóje. Odcizená kola je těžké dohledat, 
neboť si majitelé nepamatují výrobní čísla, nemají pořízenu fotodokumentaci jízdních kol. Při 
ztrátě kompenzačních pomůcek, většinou invalidních vozíků, navíc majitel není schopen běžného 
způsobu života, protože jde o speciálně upravované nebo přímo na míru vyrobené pomůcky. 
Pátrání po jízdních kolech, či kompenzačních pomůckách je velmi problematické a následně je 
nalezené věci obtížné vracet původním majitelům. 
3. Popis projektu, aktivit a předpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně dopadají na 
bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2 
Ochrana majetku občanů za pomoci forenzního značení je moderním prvkem situační prevence, 
která má předebším preventivní účinek. Předností této metody je jednoduchá aplikace, velká odol 
nost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost. Syntetickou DNA označená kola nebo kompenzační 
Ipomůcky budou vybaveny samolepkami" Městská policie Žďár nad Sázavou - Chráněno DNA". 
Toto označení upozorňuje pachatele, že je předmět speciálně označen forenzním značením, a že 
tedy může pachatele policie identifikovat a zároveň usvědčit z trestného činu. V kombinaci s dal 
ším způsobem ochran~ jako je evidence jízdního kola, kompenzační pomůcky, dle typů, barvy, 
čísla rámu, vybavení, fotografie má projekt zejména preventivní účinek s cílem odradit pachatele 
od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání. Pomocí tohoto značení také 
mohou být nalazená jízdní kola, kompenzační pomůcky daleko lépe a rychleji předána svým 
oprávněným majitelům . 

4. Cílová skupina (ti. včetně věkové kateaoriel a vazby aktivit na potfeby CS 

Cílovou skupinou jsou majitelé jízdních kol starší 15 let, u kompenzačních pomůcek navíc organi 
zace zabývající se zapůjčováním těchtopomůcek. 
O možnosti forenzního značení se občané dovědí prostřednictvím místního tisku, u prodejců kol, 
Iprostřednictvím informativních letáčků. 

6. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován) 
Místem realizace projektu bude pracoviště Městské policie Zďár nad Sázavou, kde se budou zna 
čit zejména jízdní kola. Kompenzační pomůcky budou značeny po telefonické dohodě v místě 
bydliště majitele vozíku. Další značící místo pro kola bude operativně domluveno s osadními 
Ivýbory, pokud bude zájem více než 5 občanů příslušné obce, která je pod správou Města Žďáru 
nad Sázavou. 
6. Personální zaiiitění 
Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek budou provádět preventisté Městské policie 
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Žďár nad Sázavou. 
7. Provázanost s dalšími aktivitami a předkládanými nebo realizovanými projekty vč. toho, 
zda ie proiekt součástí komplexního přístupu " /'ešení bezpečnostního problému. 
Projekt bude prezentován při besedách preventistů MP ve Family a Senior pointu, Kopretině -
centru pro rodiče s dětmi, na akcích pro širokou veřejnost - Den Žďáru, Na kole dětem Žďárskými 
vrchy. Projekt naplňuje opatření Strategického plánu sociálního začleňování, řeší ochranu 
občanů Žďáru nad Sázavou. Naplňuje cíl Č. 1 a 3 Strategického plánu prevence kriminality města 
Žďáru nad Sázavou a dále Plánu prevence kriminality pro rok 2017. 

S.Bvl oroiekt realizován iiž v minulých letech-kolikrát? Bvl oodoořen z dotací MV-kolikrát? 
Projekt Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek ještě nebyl ve Zďáru nad 
Sázavou realizován. I 

9. CasoVÝ harmonoaram realizace proiektu 
Casový harmonogram projektu bude rozdělen do tří částí. Koncem května 2017 bude provedena 
teoretická část projektu, tj. školení strážníků a policistů ČR o forenzním identifikačním značení 
předmětů. V červnu až listopadu 2017 bude realizována praktická část projektu, tedy označení 
a registrace jízdních kol a pomůcek. Poslední fází bude realizace vyhodnocení pilotního projektu. 
10. Detailní položkový rozpočet (tj. detailní rozpis jednotlivých položek v tabulce tj. ceny za 
iednotku a cenoVÝ kalkulační vzorec) - u MKDS nemusí být detailní rozpOčetl 
Forenzní značící sada velká 4 ks, 1 ks - 5 990 Kč, 4 ks - 23 960 Kč; policejní identifikační set 5 
1 ks - 3000 Kč, 5 ks - 15000 Kč; mikroskop digitální 1 ks 9 000 Kč; varovná nálepka interiérová 
250 ks, 1 ks 25 Kč, 250 ks 6 250 Kč; varovná nálepka exteriérová 250 ks, 1 ks - 15 Kč, 250 ks 
3 750 Kč; metodika značení 5 ks, 1 ks 400 Kč, 5 ks 2 000 Kč; místní registr Sike Guard 3 000 

I (tzv. startovací poplatek), příprava a tisku informativních letáků 400 ks, 1 ks 7,50 Kč, 400 ks 3 
Kč; RolIUP 1 ks 3 000 Kč, stojan na jízdní kola 2 ks, 1 ks 700 Kč, 2 ks 1 400 Kč; fotoaparát(karta, 
obal) 1 ks - 5 500 Kč, nálepka kulatá 50 ks, 1 ks 5 Kč, 50 ks 250 Kč 
11. Způsob vyhodnocení efektivity dopadů proiektu 
Efektivita projektu bude provedena pomocí vyhodnocení účasti v projektu vyplývající z evidence 
Sike Guard a to vyhodnocením sledovaných bezpečnostních ukazatelů a také vyhodnocením 
dotazníkového šetření účastníků projektu. Dalším kritériem bude naplnění počtu označených kol, 
kompenzačních pomůcek . 

12. Komentář k udržitelnosti projektu 
Označením jízdních kol, kompenzačních pomůcek a následným zaregistrováním v databázi Měs 
tské policie Žďár nad Sázavou a v Národním registru REFIZ, získají občané účinný nástroj k 
ně svého majetku. Informace a foto~rafie v registrech mohou strážníci, či policisté využít i _po 
čení projektu(zcizení, ztráta majetku). Na projekt budou navazovat aktivity v oblasti situační pre 
vence i v dalších letech pokračující registrací jízdních kol občanů do evidence Městské policie 
Žďár nad Sázavou. 

13. Komentáf k vÝši spolufinancování projektu 
Celkové náklady na projekt činí 76110 Kč. Požadovaná výše dotace činí 61 000 Kč, což je 
80,15% z celkové částky . Žadatel se tedy bude pod ílet na projektu částkou 15 110 Kč, což 
odpovídá 19,85%. 
14. Publicita projektu 
Tento projekt bude publikován na stránkách Města Zďáru nad Sázavou, dále vyjde informativní 
letáček v informativním měsíčníku Žďárský zpravodaj, který jde do všech domácností zdarma. 
Informační plakáty budou vyvěšeny u prodejců jízdních kol ve městě. Informace ke značení 
kompenzačních pomůcek budou vyvěšeny na Poliklinice a v půjčovnách těchto pomůcek. 
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Přednášky pro občany budou spoleny s charitativní cykloakcí Na kole dětem Žďárskými vrchy. 
Informace o projektu budou zveřejněny prostřednictvím kabelové a regionální televize. Dále bude 
vyzžit reklamní Roll Up při prezentaci městské-policie na preventivních a kulturních akcích, pořá 
daných ve spolupráci s jednotlivými odbory Města Žďáru nad Sázavou. 

15. Fotodokumentace (např. zákres kamerových bodů, hřiitě, tábor, apod.). Lze také řešit 
samostatnou přílohou 

• 
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MINISTERSTVO VNITRA 
ČESKÉ REPUBLIKY 

I. 

Název projektu (uvec:fte vždy ve fonnátu "název města (OSO nebo kraje) • název projektu") 

ISPROFIN-EDS 
financování programů pořízen í 

a reprodukce majetku 

• pokud neni v době predloženi žádosti znám, napište do této kolonky žadatele. 
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III. 

Celkové náklady na projekt 
... 

80000 

Podíl žadatele na financování projektu 31000 31000 

Jiné nestátní finanční zdroje o 

Dotace na projekt od jiného státního orgánu o 

Výie pobdované dotace (zaokrouhlit na celé tislce dolů) 49000 

Forma poskytnuti dotace ISPROFIN-EDS Ex ante I Ex post 

I Rozpis položek I 
Položka kód položky Celkem 

prlměstský tábor - nákup služby 5169 80000 

Celkem I 80000 

Program prevence kriminality na místní úrovni 2016 
- 2 -

kontrolnl 80000 
_bučet 

Podíl (v %): 38,75 

Ex ante 1"' 1 

Požadovaná dotace 
(zaokrouhlit na celé tisíce dolů) 

49000 

49000 
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IV. 
" ," 

Popis projektu 

1. Cile Droiektu (měřitelné i neměřitelné) 
Cílem je přispět zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí a zároveň 
působit preventivně v oblasti přestupkového chování a kriminality, Sekundárním cílem projektu 
'e socializace a zapojení dětí do vrstevnických skupin a přispět tak k lepšímu fungování v kolekti 
vu. Pracovat s individuálními potřebami dítěte, které se naučí trávit smysluplně volný čas, zlepší 
komunikační dovednosti a získá základní návyky slušného chování. 
2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji) a bezpečnostní 
problém, na který projekt reaguje. 
Na území SVL žije velký počet dětí,které se dopouští protiprávního jednání, nedovedou řešit 
a komunikaci mezi sebou jinak, než asociálním chováním. Jedná se o děti žijící v sociálně 
slabých rodinách, které jsou mnohdy až na hranici chudoby. Rodiče nemají dostatečné rodičov 
ské kompetence a zodpovědnost ke svým dětem, kterým nepředávají základní morální hodnoty_ 
a základy slušného chování. I toto je důvodem narůstajícího záškoláctví, drobné majetkové 
kriminality, šikany a zahájení předčasného sexuálního života. Toto chování často vede k odebí-
rání dětí z původní rodiny do diagnostických a výchovných ústavů. 

3. Popis projektu, aktivit a pfedpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně dopadají na 
bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2 
Tréningové a vzdělávací aktivity z oblasti socializace a prevence kriminality budou probíhat s dět 
mi pravidelně po celou dobu tábora zážitkovou formou, kdy se dítě bude aktivně podílet na těch 
to aktivitách - hry na posílení psychické stability, týmové nebo kolektivní hry, deskové hry, hry na 
Iposílení sebedůvěry a sebeuvědomování se apod., tvořivé dílny, které umožňují se dětem kolek 
tivně zapojit a společně něco vyrobit. V rámci arteterpie děti pracují individuálně, což jim umož 
ňuje lepší sebepoznání a následně jim vhodně zvolit volnočasovou aktivitu, která je bude bavit 
a naplňovat. Tím zamezíme rizikovému chování v kolektivech i na ulicích. 
Součástí aktivit bude celodenní výlet, kdy se děti budou učit potřebným sociálním a 

dovednostem, začleňování do kolektivu, chování a jednání na veřejnosti a v dopravním 
Na téma prevence, jsou připraveny hry pod odborným vedením psychoterapeuta a preventisty 
kriminality, kdy si děti vyzkouší zážitkovou formou vyčlenění z kolektivu z důvodu např. šikany, při 
krádeži, užívání náv1'kových látekjako je např. tabák, alkohol aj. T~o hry mají dětí ukázkovou 
mou vést k řádnému životu. 

4. Cílová skuDina (ti. včetně věkové kateaorie) a vazby aktivit na Dotfeby CS 
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 8 - 12 let, které pocházejí z neúplných rodin, blízkých sociální 
mu vyloučení nebo vyloučených. Dále jde o děti s poruchou chování, se zkušenostmi s rizikovým 
chováním(záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami, drobnými krádežemi apod) 
Některé děti jsou pod dohledem OSPODu. Prostřednictvím her, psychosociálního výcviku a dal 
ších aktivit se cílová skupina k správným návykům. 

5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován) 
Příměstský tábor bude realizován v prostorách Oblastní charity Zďár nad Sázavou, přímo v 
Ipro rodiče s dětmi Kopretina a na území mikroregionu Žďárska např. při výletech. 
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6. Personální zaiištění 
Příměstský tábor bude personálně zajištěn 3 pracovnicemi prorodinných služeb, které mají pově-
ření OSPOD, dále 1 pracovnice na pozici pomocného personálu na zabezpečení stravy a úklidu. 
V rámci specifických potřeb dětí i kolektivu bude s dětmi pracovat psycholog a speciální 
v časové dotaci 10 hodin. 

7. Provázanost s dalšími aktivitami a pfedkládanými nebo realizovanými projekty vč. toho, 
zda ie croiekt součástí komclexního cřístUDu řešení bezcečnostního croblému. 
V rizikové lokalitě je již čtvrtým rokem rearalizován projekt APK, šestým rokem zde pracuje soci 
ální terénní pracovník. Děti mají k dispozici 2 nízkoprahová zařízení Denní centrum a Ponorka. 
Od podzimu 2016 se realizuje program sociálního výcviku "Flash", který je adekvátní probačnímu 
[programu. Díky PMS začal fungovat v říjnu Tým pro mládež. K dispozici je také adiktologická po 
radna. Příměstsý tábor je další cílenou aktivitou, která má za cíl předcházet sociálně 
evům dětí. 

S.Bvl Droiekt realizován iiž v minulých letech-kolikrát? Bvl DodDofen z dotací MV-kolikrát? 
Pojekt nebyl ještě realizován, proto nebyla ani podpora z dotací MV. 

9. Casový harmonogram realizace projektu 
leden - květen 2017 - podání projektu, posouzení, rozhodnutí o dotaci 
červen 2017 - administrativní příprava projektu 
červenec - srpen 2017 realizace projektu 
říjen 2017 - vyhodnocení projektu 

10. Detailní položkový rozpočet (tj . detailní rozpis jednotlivých položek v tabulce tj. ceny za 
iednotku a cenový kalkulační vzorec) - u MKDS nemusí být detailní rozpočetl 
Projekt bude realizován formou nákupu služby. 
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11. Způsob vyhodnocení efektivity dopadů projektu 
Evaluační dotazník - pro vysílající organizace a OSPOD 
Evaluační dotazník - pro rodiny, jejichž děti se 'účastnily pří městského tábora 
Naplnění efektivity - plán práce - přímá práce s 15 dětmi 

12. Komentáf k udržitelnosti projektu 
Projekt bychom chtěli udržet a realizovat minimálně 3 a dle zájmu a potřeb cílové skupiny i 
více roků. Potřebnost projektu vidí především vysílající organizace v rámci OSPOD. Potřebnost 
vidíme i u dalších cílových skupin, zejména u 13 - 161etých dětí, na jehož realizaci budeme 
,pracovat. Jednalo by se především o pobytový tábor, který by byl resocializačním nástrojem u 
cílové skupiny, kdy je možné na děti intenzivněji , dlouhodoběji a preventivně působit. 

13. Komentáf k výši spolufinancování projektu 
Celkové finančn í náklady na tento projek činí 80 000 Kč. Město se bude podílet finanční částkou 
31 000 Kč, což představuje 38,75% z celkové částky. Požadovaná dotace 49000 Kč tedy činí 
61 , 25% . 

14. Publicita projektu 
Informace o projektu budou umístěny na stránkách města Zďár nad Sázavou a webových strán 
kách Oblastní charity Žďár nad Sázavou http://zdar.charita.cz/, dále v regionálním tisku, televizi. 
Projekt bude také publikován v informačním měsíčníku "Žďárský zpravodaj," který je pro občany 
Žďáru nad Sázavou bezplatný a distribuuje se do všech domácností města . 

15. Fotodokumentace (napf. zákres kamerových bodů, hfiště, tábor, apod.). Lze také rešit 
samostatnou prílohou 
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Plán prevence kriminality Města Žďáru nad Sázavou na rok 
2017 

 

Plán prevence kriminality města vychází ze Strategického plánu prevence kriminality města 
Žďáru nad Sázavou. Dále svými cíli naplňuje opatření Strategického plánu sociálního 
začleňování, Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb. 

Cíl č. 1  
Snižování míry a závažnosti protiprávního jednání a zvyšování pocitu bezpečí občanů 
města 

 
Priority  
- zaměřit se na snížení nápadu protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku, majetku 

a protiprávního jednání souvisejícího s užíváním návykových látek na veřejnosti, 
- udržet a dále rozšiřovat nástroje situační a sociální prevence, 
- pokračovat v pravidelných osvětových a preventivních programech a přednáškách pro 

školy a veřejnost, 
- vytvářet podmínky pro práci s oběťmi a pachateli protiprávního jednání, 
- řešit omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích. 
 
Opatření  
- pokračovat v modernizaci stávajících kamerových bodů – aktuálně bod č. 4 a 5 v rámci 

MKDS,  
- využít dotační programy k udržení stávajícího počtu asistentů prevence kriminality (4 

zaměstnanci)v rizikové lokalitě s cílem zajištění vyššího bezpečí v lokalitě, 
- podporovat činnost stávající poradny pro oběti trestných činů při PMS středisko Žďár 

nad Sázavou,  
- pokračovat v přednáškové preventivní činnosti pro seniory v rámci Senior pointu, Family 

pointu a rodinných center, 
- využít dotační tituly z oblasti situační prevence (forenzní značení kol a kompenzačních 

pomůcek), 
- zvýšit informovanost občanů o preventivních aktivitách a opatřeních prostřednictvím 

tisku (Žďárský zpravodaj) a umístěním informací na webových stránkách města, 
- novelizovat vyhlášku o veřejném pořádku, 

- vytvořit podmínky a služby pro ohrožené skupiny obyvatel (přemístění AD pro muže, zřízení 
noclehárny, efektivní využívání opatření trestu obecně prospěšných prací pro město, 
zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin). 

 
     Garant opatření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty 

 
 

 
 



 

 
Cíl č. 2  
Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, rodin ohrožených 
kriminálním chováním, komunit, nebo jejich ochrana  

 
Priorita 
- snížit výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 
- zaměřit se na sociální práci s rodinami ohroženými rizikovým chováním člena rodiny, 
- spolupracovat s neziskovými organizacemi působícími ve městě, 
- udržet rozsah stávajících sociálních služeb ve městě, 
- podporovat terénní sociální práce v rizikové lokalitě zaměřené zejména na věkovou 

skupinu mladistvých, 
- podporovat rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

 
Opatření  
- využít možností dotačních programů MV, MPSV, ÚV, dotační programy města, 
- využít aktivní činnost Týmu pro mládež při PMS Žďár nad Sázavou, 
- využít program sociálního výcviku „Flash“, 
- využít potenciál pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů, komise 

prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a pracovních skupin komunitního plánu 
sociálních služeb, 

- pokračovat v preventivních akcích zaměřených na sociálně patologické jevy dětí a 
mládeže (kouření, požívání alkoholu, veřejný pořádek, záškoláctví…) ve vytipovaných 
lokalitách města, 

- využít dotačních titulů na zajištění příměstského tábora zaměřeného na prevenci 
kriminality dětí. 
 

Garant opatření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty 
 
Cíl č. 3 
Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality 
 
Priorita 
- zajistit efektivní spolupráci a činnost zainteresovaných subjektů ve městě.  

Opatření 
- využívat a naplňovat plán prevence kriminality pro rok 2017 v činnosti zainteresovaných 

subjektů, 
- vytvořit mapu rizikových míst,  
- zajistit součinnost bezpečnostních složek při zabezpečení veřejného pořádku, ochrany 

majetku a preventivních aktivitách zaměřených na podávání návykových látek nezletilým 
osobám na území města, 

- pravidelně vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě, stanovit priority činností prevence 
kriminality, 

- zajistit pravidelnou roční aktualizaci plánu prevence kriminality včetně vyhodnocení 
naplnění plánu za předešlý rok, 

 



 

 
- vytvořit pracovní náplň manažera prevence kriminality, stanovit jeho kompetence a jeho 

pravidelné vzdělávání, 
- využít potenciál pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů, komise 

prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a Týmu pro mládež, 
- podporovat zlepšení systému péče o ohrožené děti a mládež (zajištění psychiatrické a 

psychologické péče pro děti a mládež, podpora činnosti školních poradenských pracovišť) 
- schválit koncepci města v oblasti prevence závislostí, 
- vytvořit program prevence kriminality pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním 

postižením. 
 
Garant opatření: Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 1. 2017 

Realizační tým: Dagmar Pálková, Mgr. Petra Štohanzlová, Ing. Petr Krábek 

Za město Žďár nad Sázavou: Ing. Josef Klement, místostarosta města 




