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NÁZEV: 
 

Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality 

 

ANOTACE: 
Schválení financování spoluúčasti projektu v rámci naplňování cílů Strategického plánu 
sociálního začleňování Žďár nad Sázavou. Jedná se o neinvestiční dotaci na podporu činnosti 
Asistentů prevence kriminality. 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou 
v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování 
v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu 
Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Manažer SPSZ 

Předkládá: 
Rada města 

 



 
Název materiálu: Projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence 
kriminality 
 
Počet stran: 3 
Počet příloh: 0 
 
Popis 
Cílem projektu je posílení pocitu bezpečí ve městě formou podpory činnosti Asistentů prevence 
kriminality. Ti působí na území celého města, specificky pak v místech s vyšším nápadem trestné 
nebo přestupkové činnosti, větší koncentrací problémové mládeže či častého narušování 
veřejného pořádku. Dvě dvoučlenné hlídky jsou schopné zajistit celodenní dohled nad těmito 
lokalitami. V rámci projektu Asistenti prevence kriminality absolvují průběžné vzdělávání v oblasti 
specifických dovedností potřebných pro prevenci kriminality v lokalitě. Vzdělávání je zajištěno také 
pro mentora, zaměřené především na odbornou podporu Asistentů prevence kriminality. V 
průběhu projektu bude Asistentům i mentorovi poskytnuta odborná supervize. Na konci projektu 
pak proběhne vyhodnocení efektivity činnosti Asistentů prevence kriminality. 
Jaký problém projekt řeší: 
V lokalitě Žďár 3 je mimo jiné umístěn Azylový dům pro muže a problematická svobodárna č. 6, 
jejíž obyvatele tvoří především romští nájemníci. Ačkoliv se s výměnou vedení Azylového domu 
pro muže situace v něm podstatně zlepšila, bezprostřední sousedství těchto dvou budov zvyšuje 
napětí v lokalitě Žďár 3 a veřejnost není vždy schopná odlišit projevy nájemníků svobodárny č. 6 a 
uživatelů Azylového domu.  
Koncentrace dětí a mládeže v okolí sociálně vyloučené lokality Žďár 3 je logickým důsledkem malé 
kapacity místních bytů. Malometrážní byty 1+1 o velikosti přibližně 35 m2 nejsou koncipovány pro 
potřeby vícečetných rodin a jednoduše v nich není možné trávit volný čas. Hřiště, v jehož 
prostorách se mládež často vyskytuje, je ve velmi zanedbaném stavu a tudíž neposkytuje vhodné 
podmínky pro smysluplné aktivity trávení volného času, které jsou ochotní pro mládež realizovat 
pracovníci nedalekého nízkoprahového zařízení Denní centrum pro děti a mládež. Děti a mládež v 
lokalitě mají také snadný přístup k různým druhům návykových látek, ať už prostřednictvím 
sourozenců, kamarádů, ale i rodičů. Návykové látky jako cigarety, alkohol či marihuana u 
mladistvých jsou zde považovány za tolerovanou normu.  
Počet osob bez přístřeší ve městě je meziročně přibližně stejný a jejich totožnost je 
zainteresovaným aktérům většinou dobře známa. Vzhledem k poloze Žďáru nad Sázavou na 
železniční trati mezi Prahou a Brnem se však ve městě zdržuje i řada osob bez místní příslušnosti. 
Někteří se pak stávají klienty Azylového domu pro muže. Přibližně třetina osob bez přístřeší však 
odmítá využívat jakékoliv sociální služby a obecně jakýkoliv kontakt s institucemi. 
 
Začátek projektu: 1. 1. 2018 
Ukončení projektu: 31. 12. 2020 
 
Financování projektu 
Celkové způsobilé výdaje projektu (100%): 4.162.125,00 Kč 
Dotace (95%): 3.954.018,75 Kč 
Spoluúčast (5%): 208.106,25 Kč 
 
Administrativní zajištění projektu 
Projektový manažer:  
Řídí projekt, garantuje plnění aktivit projektu dodržení harmonogramu a naplnění indikátorů. Je 
odpovědný za tvorbu Zpráv o realizaci projektu. Reprezentuje projekt na veřejnosti a komunikuje 
s Řídícím orgánem OP Zaměstnanost. Úzce spolupracuje s finančním manažerem projektu. 
 
Finanční manažer: 
Sleduje dodržování podmínek způsobilosti výdajů projektu, sleduje cash flow projektu, zpracovává 
finanční část Zprávy o realizaci projektu a kontroluje soulad vykazování výdajů projektu s 
účetnictvím. Administruje smlouvy projekty. 



 
Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou mělo zájem řešit složitou situaci ve Žďáře nad Sázavou 3, proto podalo 
na konci roku 2015 přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Město bylo 
agenturou vybráno Agenturou ke spolupráci, proto se realizovaly další kroky. 

 Zastupitelstvo města dne 25. 2. 2016 schválilo toto usnesení. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro 
sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici „Manažer Strategického 
plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky Místní správa - limit 
osobních výdajů o částku ve výši 417 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 61 tis. Kč na pokrytí 
výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu 
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města Žďáru nad Sázavou. 
 
Tím byla zahájena vzájemná spolupráce mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování. 
Agentura od února do června roku 2016 mapovala město, a zpracovávala Situační analýzu stavu 
vyloučení a jeho příčin. Tato analýza byla představena v srpnu a výstupy byly poskytnuty členům 
pracovních skupin, aby s nimi mohli pracovat při tvorbě Strategického plánu sociálního 
začleňování. 
 

 Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu inkluze, byl dne 9. 11. 2016 
projednán v Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s tímto usnesením: 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální se seznámila s prezentací Ing. Navrátilové o 
Místním plánu inkluze, a doporučuje Radě města schválení Strategického plánu sociálního 
začleňování a jeho části Místní plán inkluze. 

Hlasováni: pro: 11 zdržel se: 0, proti: 0 
 

 Rada města schválila Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na své 
54. schůzi konané 28. 11. 2016, a to usnesením (Usn. 859/2016/OS): 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního 
začleňování včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze byl schválen Zastupitelstvem 
města na svém 18. zasedání konaném 15. 12. 2016, s tímto usnesením (18/2016/OS/3): 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu 
inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 
Schválením Strategického plánu sociálního začleňování společně s Místním plánem inkluze 
získalo město Žďár nad Sázavou možnost čerpat finanční prostředky v rámci Koordinovaného 
přístupu na aktivity v těchto dokumentech uvedené.  
  



 
 Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 bylo 

schváleno na 62. schůzi Rady města konané dne 13. 3. 2017, a to usnesením  
(č. 988/2017/OS): 

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci vedoucí k naplňování 
cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního 
začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost. 
 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti Města Žďáru nad 
Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
Hlasování: pro: proti: zdržel se: 
 
Návrh řešení 
Schválení finanční spoluúčasti na projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou 
v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování 
v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu 
Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad 
Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního 
začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu 
Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválení podání projektové žádosti a realizace projektu na podporu činnosti Asistentů prevence 
kriminality ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Stanoviska  
Odbor sociální realizaci podporuje 
 
 


