
Městská policie  Ž ďár nad Sázavou  
 

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 13 

 DNE: 31.3.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 13/2016/MP/6 

OBSAH:    Program prevence kriminality 2016 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení účasti města v Programu prevence kriminality 2016 
vyhlášeného MV ČR. Městskou policií je předkládán projekt Žďár nad Sázavou - Asistent prevence 
kriminality.  
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu 
prevence kriminality 2016. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. Auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

 

Předkládá: M ěstská policie  

 



Č.j.: 13/2016/MP/6      Ve  Žďáře nad Sázavou dne  17.3.2016  
 
                          
                                                                 
Zastupitelstvo města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 
 

Prevence kriminality města –  materiál do ZM 
 
 

Na základě vyhlášení dotačního  programu MV ČR „Program prevence kriminality  2016“ byl 
městskou policií zpracován  projekt:  
 
„Žďár 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 
 
 
- Celkové náklady na projekt .……………………...534 000 Kč 
- Fin. spoluúčast města (15%)….…………….….….. 78 000 Kč 
- Účelová dotace  …………………….…..…………456 000 Kč 

 
Finanční krytí spoluúčasti města v projektu je již zahrnuto v rozpočtu MP na rok 2016, Materiál byl 
již projednán v RM dne 22.2.2016 pod jednacím číslem 532/2016/MP. Projekt byl zaslán na MV 
ČR dne 29.2.2016. 
 
 
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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příloha Č. 3

I.
Formulář dílčího projektu

Pořadové číslo - dle priorit žadatele

Typ projektu (vyberte ze seznamu) II sociální prevence ...J:>~:~~
NE I ... ,

Název projektu (uveďte vždy ve formátu "název města (nebo kraje) - název projektu")
nákup služby
(dle čl. 9. odst.6

Zásad 2016)

Dodavatel projektu· 1.h1ěs.!Q_~c:J:arnad Sázav0u ...

Osoba zodpovědná za projekt (titul, jméno a příjmení) ·Dagmar-T.~álko.vá... "":;., :.::.' ,.. ~.~-

Telefon I~03883b2~IFax 1566~~29~~~~~;:;;:;; E-mail l~;."evéri~ě:~rm.%'ŽH~jn~"tť;:~·:·::·:~f."·~,.';,
Partici puj ící subjekty I:u~ PQridlE#~R2;ŽCil:rná"a'gá~o'tr;·~Qclá.1ff[15a t)bF'M~; í?fgsi;j~If~va"'k5mi~e· M tJ;
l-~"_!;'. '" \ o;: "", - ;. .: .... , : ..... _ ~ ~ •
~....;. ...... ~ "'_' . ~~ ._~ '-.

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

14. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitá!"'1Priorita
Priorita 13. Boj proti recidivě, ÚČinnější resocializace pachatel~, prevence kriminality dětí al"'l; . '"" ~'.' <0".... -. " .~ --.- ..

Cíl projektu, soulad se strategickými cíli Strategie prevence kriminality v CR na léta 2016 až 2020

Cílová skupina (podle Strategie), pokud je cílová skupina jiná, uveďte ji do buňky vedle nabídky.
b) Děti a mladí dospělí 1 .... I . . . . ~ .

j) Komunity a sociálně vyloučené lokality 1'"J:~:_...'-'.'
ANOTACE (stručný popis projektu)

Měření efektivity dopadů projektu (uveďte minimálně 2 konkrétní kritéria/indikátory)

'goč'é~~ýj8'zdů':1i'~":Cj'ZFlMnéITF'éjl5éiifrfužijíCřCi1\i mís!nfčásťi-ZR 3~~~~~0 'kfr." '~..ť~':ili·;i-~."'''~~ .. '-'---=-- ."
Měření efektivity dopadů projektu (uveďte délku sledování efektivity dopadů v letech - rok realizace projektu
se nepočítá).

ISPROFIN-EDS financování programů pořízení
a reprodukce majetku

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

Program prevence kriminality - 2016
- 1 -



MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

Celkem

III.

Celkové náklady na projekt _~.534~000~ . _"i

Podíl žadatele na financování projektu

Jiné nestátní finanční zdroje

"UII"Ulllí '534 1"1IV'
součet vvv

Dotace na projekt od jiného státního orgánu

Výše požadované dotace (zaokrouhlit na celé tisíce dolů) I-~'4~6_,~00

1,-'- .-

78000 Podíl (v %): . 14,61

IForma .......;:~.7"!llutídůtac .. ISPROFIN-EDS IEx ante I Ex post Ex ante

Rozpis položek

kód polclž"l(vlPoložka

I"'~~~ o:'
I,-=-~

I"~~:,: ...

I- __ ~~:

p..-" lIaaotace
1- uhlit na celé tisíce dolů)

420.000

_o~ _ -
0-

Celkem

: " ,
I' O?; - '-': .~-;_~,.,-->

534 000 456000

Program prevence kriminality - 2016
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IV.
Popis projektu

1. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné)
V rizikové lOKalitě řfa9?le snižova~ ~éstupkovou"'a tresfQ,1čin'f;lost spgleče_nsky De~i~o_Liqí.j~cfA~;>-Z~ť.!íěfi,t
na elim iíÍqpLužív:6ř]í_návykových 'Iáte~ dětí ffmlá~e, _lldržetkl€ís'ajícnehď~ncL so~tálněpatól®giGKycl1]é:qji:.
,,@ej!~pii:!Yt:~vyS_óvatna'Giáíé.půcit béz~v"JokaUlě a~~I~p.$QVat.'podřnínky pr€) život v"rtí,-'pr-evEm!íyri,ě_
sciffi[j]a:aět~mTa~istve' a jeji~h rodiče ,sd~,r!í~z1i1erliLC!osáya"d!lí,~řJzikovýzpůs()b živoťá,yznlé~té_m_k-
náWa1d tjas"6utenycb,v tOmto reCě i_ výkonu -tres1l!;~~hesr'radnitjirn~návrat ke 'star.ému -?PUS0_Du;žlvoJa ;e . r ~ .r

2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji) a bezpečnostní
Iproblém, na který projekt reaguje.
~áif>~QJ3"1fl'~_sof)í·.v.riZik(:)Vé.16~9iitě,:kt~~á!s.e'·pa-6Iirázlv:.m:í~tní:.9ásti,ZR$(St~lin~:'iraq;~I~~cril, ',' _b_-

AsisteQ_t,iprev.~rí·~Ktim·iřlali~y,··.lStě_ří~e zq,e__;,s-memší!iÍliJ:;,\ietš'ímLúsPě.::čnySjl~ží~prél~,Q~ar~Gí,lo~0ti~'~'pr~ó't, ' .:
Qět~a~ri')I~~e~~;'přípaďné 's jej idúod!či ,-jě:.jl-tb"-Ró!řepa:.jtá~'úpTY.QgléQb.dů~íse'snížil-Rqfe~ť, t?~KQJákC},~:~~taly:
~ě'~~f{~[liíř.e"dro~ně krádeže 'iobchQdechJll5fóVQ~VhaG~!3a~fqVův~ní zejmén'a sfárš[clÍ:SRol~qt;>,č_an~~"~ :
ď~ác~í pef,JěZtaké ubylo. N.adrutio~ stra!",u,se n~~Lsgíi1tJ~oget' dětSkýCh kU[$~ku:Ro_Qi,č~)~yh.!QiLětí. ,
n~rrf?F~má'rešehí_~ájE3m,Ješi~h'ůr'š_ísífuaGé-j?~Ú:ml~d~?~e.~DQ~ud~rslel;>l,!détě!'1_toi.E;)yl~dJlfl~gislátiyně .• _. ,
Mé'šk'él1á-snabá takřka mar'ná V !etošAím:·!gG.~'S:.Er:9ček~v,rn§vratOdSOUZElnýchz výkQl"lI,lvQzby, pr~o
~!rr~p~llifs:t~vafící. APK_jéště,.ů jednu dVojiG'í,-áb'y-sě~m-onlbdůsledněji předcházet delikventní čilJřlOSJLv
3. Popis projektu, aktivit a předpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně dopadají na
bezpečnostn í problém/situaci uvedenou v bodě 2
AW>!5.mRÍl ~Rdry"kÍer.é''{~cházejlzJ}r.ójěKťU:JV1YGB:~pFQ..zadE@hled:Y};Qu~nóosti,"smentorem, á' kurátórk@u '
dětí _;;,a~.mlápsiž§~V' Qkolíjkol Rř~(La pci"v~í:Jěb\laQÍ·.(lfQliJ~~n{;__i.~~kůláGjÍJf,kůni~m<;lce.)

,oslovuJíosůq,yJ)~q_f,~~llJ.í~-í~~!<i~g.I)(§~)qLeq~6§!<~~!l1ěW1~-i1RállIllrá'a~yeř.ejA.ýp(jř-ad ek a přiS;p'ív~jJ Ke;zjišťQvání .
Rřěstupkové a iiné nežádQuGi~in09sti ,,~ -'0; .=.=~~ - . ':c. . "C,' . ,'. .

posl5ytuje sEi~činl)ost sorganitacemi; které:iaE}pr~nfivn~piJSQbC(RMS, slůž_kYJZS,_QQP9t.sq~iální, kómu:
nální_"flJ-ájel~9Rr~v!lL~gopra\fY,t~r~r)hí s'pQlálI'ťCprlPo]mK,.iíe:zIS~Q.véorganizace; SASka, ní~kQpra'frová
.f~ř'í6;e.[1í _. _'_ =.' '_._.~ __ ~ ......"'----..==i!;. +_, _ -"_~:_j.' "C""'''''"'''''ř:c.;-C.'''_''' ,'"

úQ~~riíu]Kri~ riziková"míst9; vzniKající potížers hromaděním dombvnihó qďp-~élu,' (yd__sl~v.,erJ~'{QZiora,'~

,fén1~~ae':fiziI<Qyí.~,r1Qldobčar:fé~bydITc..lq:p1íff6dných~poYětrhq?lf1íctOió"'df:!iJMk ri~y!Ó~pr9~haZr~QěTsl(áphřiš_ťě'~-
~y".:ldlm"'<~e'J,9'íI9~~lsKI,Ipina,Í"Ma~učhyli:rje.~~-"'L~';~~'1.;.-,';_~,', __ ' ,.. ~'. co.' _ "o_' Cf '",

4. Cílová skultina{tj. včetně věkové kategori~) a vazby aktivit na potřeby CS
DěfH'lo·1~~:v~kci.;;,,·ši~aťlá,I(@uřerllí,a@fes,iv.i'fgfjQ\lári'Í~;~čišť~ár:rr''l,éf,,E;!jnéhorprqstr.anstyí" pQrW§_9v.án}, _ ,
~._S'ilh'ičnrdlDpr'avě. ' ~ _' <' '" '~~~:\~-';'~'k '''''' _. ,. _ " .... ,
Mi'á€Íeždo ,1'8"ef"'předcházéní pí'otiQr.~.Ym§;lu:je@áníi;;Y,,-sOuVi'sloš.ti:s.:ýéř~lQYDipo~ádkEtm(m.~jétk€ÁÍ::,'·.
dcrdržováF1í'obecr:1ě_:{avaz:nycR yýhl~šeK-~cmfří?ěn~ěšfa,:p[édcliazení trestně ,činT}.Q_stiskuf:?_iny_..

5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován)
Reáli;Za~~rirQj~Jtt;U~ sp9jena sOrt)lstemJjZil@"é~l~alit9éáom ísty,-;I<~dh-~tF~íI<t\té sku~pir:iy_~dóš.kol,nfzko_.
,prahových zařrl~é.rJí,y~q~plí_domú, ~de' býdJíJ:. fe'dÝ'ulice~oďská"iLK<iri1énskéno: ~evoluČní,.(),~ružní, 'u' . .
ku, Vffi~éV.[Tl:ístní_q.ástiZli_~. t1ár~jrrístnL.čá§!ZR~~~.6f-~CI'ť:jS'ou"úM"áy; ría KUpm centra,_ďětská hřiště_a'~f?o~
tovJ~!~, p<;lrkyaLVětšiPIQ~hp r1E}~íRřLpQ:čh{d~P~lLZ5Vafelri'á.- ._...:. __' ,

Program prevence kriminality - 2016
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6. Personální zajištění

S~~~p:1~p'88ářUov IonsKém roce -dérsáhn~9_UeQba~ml3:Fchuť _d'é,:ptáce,chtějí,:_V16Ri=flife~ír=r!~Í"!uI< lé~ŠrmlJa-0' ~
š'é!;tal(ě~p<cr-'6eI6u;dobcipn:fCovní dóby,:snaiCtvlé.!Íter-ka_jiOl takézus~áv~, jsou s tím- smířeni.

7. Provázanost s dalšími aktivitami a předkládanými nebo realizovanými projekty vč. toho,
zda ie oroiekt součástí komolexního ořístuou řešení bezDečnostního oroblému.
~rojekT'~ej~~ní~:z QP~fřění, kter_ás~ v rii?;ik9v.é-.IQka~aJiiůjl K(Omě-AP.K'iq~;pUs.o~í S9GiálRtterenhC
R~OVDí,~kťety ié.zar'něstnancem s09iálních:slúžeb-'!l~~~t~~:qáru l1aĚF-Sá~avou.-Dáf~ sěm~přaV:iil'élr-1ě_'
Qoc1JáZí~s,oéi_alní'Jpr~movnice·Charity'Sociálně ak!i'vi_zač-ryísIDZ~y'.Pro děti á mladež Je otévř~no 'i:ií~kopfanové
Z51!ízetfífEi)ewn'í;klub v-rňístní-části a nav.ícv Z~ďťhy~~í\lá'Gíté~á~$~llp-i_haslu~J)y.nítkoRrahdvého iá~ízení __,
e6r1Pr1(a~9tf~p}Q'5iQge-2015bylo m~ěsto'v tátrHji·kqbtair1'dVaněhG)~pří.sluP\J_:p'fijátodO Agentu-I'YJpm'sóciální,
začleň@anfpRťi,eJ~.;,me~Sičali-Rrá(;9vat ná:p,Q.akL~a~c_h~pr6-z;ásadníaokt,lmen.t v s(YQi~lní_t{_I!>Jq_gL .
B.Bvl projekt realizován iiž v minulých letech-kolikrát? Bvl podpořen z dotací MV-kolikrát?
F'1QJi~M;J!;}"r~ali~Glvátlod roku 2013. Za tute do5u ~ýl 3x vě tř<eohletechpúdpořen dotací z ~MVa dále jSr1!ě_
sou-č~stI~projěKtL!:E_SFOP-I.,Z~bsJr~neť'pre,v'Wriq,e-'kriD:!,i_l)alityIh :~,j:':_'': _,~ .

":c,.., ';" ,-
9. CasovÝ harmonoaram realizace projektu
PrójeRt Iě náy:azujJéÍ;_tu~rž c_elýkalénaářní rók 20-'16~

,
r ~.

10. Detailní položkový rozpočet (tj. detailní rozpis jednotlivých položek v tabulce tj. ceny za
jednotku a cenový kalkulační vzorec) - u MKDS nemusí být detailní rozpočet I

ry1e-ntoT.:DPP-na 12 ťIil'ěsíCU,planevané ht?~lr:r~lt~O'5fllaX".,~~qiK-q(@(rcelkém- 45000,1<6- - --
A.slsttl}tu711l4)]:ťg)!f~!h~m--rokU:~p'o~ízený'::_součá'štivýstr~e zejméQaďrt;lný-pác ~J2Í"<YČnriólí)i.Jy~á~,~~~,1~9
př.~dfib~lae.ralJá,Qastktf6~OOO:Kč-,-,,~:~:::~.c;"ť.~~~~~~~~;i:~~~<~: ' '~'. --, -, ~.." -~.-~,- .< ~ -: :< .:'
[J'áJe"či,sfíd1ffóstřeokYJ3ro'údrž<?vaní'unifgrr'i1fa.,§potr:eblilíim.gteriál',~~fárý búaou AP>K']JotřéEYqv~'íťvYŘO'ní/'
Předpukládaní částk;;l3 OÓQt(č. . ,~_,. ';'".'-~:~:~"~~':;_-:".• - _

,Dál'e'př:edI!>O_Kládám~,že· If}oeou asis'ténti?~~jls!~at pre~.!~Dr~Milolitycl"mii!lo ptácovní'dobťl' ú~s~átcích-a
;~íkendech,. 0elKovou výši finan:čnrch náklaďQ~"§_d(L~Qllh~}~a ;RO~Ci_;kalend"ái'níAo·rektJ.,

. "

11. Způsob vyhodnocení efektivity dopadů projektu

Program prevence kriminality - 2016
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Ze.sLedQy~mÝGhkriterlj,~budoUkě třem přispíval p~avidelné denní zápisy APK. Ke čtvrtému kritérii":" výjéz!lY _
sťťáznfků dO.;rizikové lóRality - slo_užíinter_ní~yst$m tJdálostí AM IS, ze kteréhé bude čerpáno. .'

_~~.-4_ ,---' __... :;_,,_.~_~..

o=činmf§ti:~P-'as19.Li.ŽíjáKQ:podkJpďY.RrQpl§_nó_vaňí-Q_al~íclÍpfeljentivních 'op_~třenípro dálŠ-ítib.~ÓDí:l:FOs't'atlií.
odR1>!íÝ·asoclál'ťlí služby města. ._ . , -, . '-

Na záklaďě~w..mdkt4 z.př:edcházejícJch_9bďgbl-b'ylo.J<'onstatováAů,,?!3seprojekt osvěd~\.lje. Pr()~9,.město "
nad Sázav~u':l1lřislqup-ilok:dalším 'Q,PatřenílJl:~Jq,jě zap9jeQ_Í'msť:)00 koordinovaného pn~tIjPL!.'LSVL s _.,_ ,
rou pr6""~t.Z:-á~lefíování. V4:~I~d_emk t9mu; ~~ p,fá~e,dVouAPK j_edána pracovní dob2u, uvažujeme o '

...... rozšířenf'Q6:gg A~K ~ do budoucna i o DOlnovníku - Rrey~nJistovi~.K tomu budeme využívat i aalš.ích
dotačníc.m\itt)l!t3E>ále~tl6šl~.k reQrgaríizaCi:pracov6ícD požič'ú: ~ě~ts~é :pólicie ci sotlč9sn! ~~istenti získali
od 1. ledna.:~OJ6~prácovní snilóyy"u~hé!i_dobU~ne(irčit1)u,'" . -

12. Komentář k udržitelnosti projektu

13. Komentář k vÝši spolufinancování projektu
Město Zďár:~tT@t~ázav.ou·dro0hodopě-poďpóř':lip,pfěvén~ynÍ.-;'aktivity_Í/.··oblasi~b:ezp.e6n'pstic;jbčan~'-f.>rotcJi v .
šním r~é~s:chváHla filli:uič,ríí ~ástk_lJ:;y~Cy.ýši:skoto i'S% na podll"k,Ř0žéčÍQvané dotaci. ,2: ()5(lo_~í,I~t níinlJlých~.
předl2ol<l?atHT!:e;;~~eK()n~čříýpodí(bwa~yy.šší.. ,;ij'~....;~.;;::'ť~'~~.E;,~ .. ~ , .'. 'i;: ' :':- :

. - -

14. Publicita projektu
Publicita'pt2JgklC!j~=zajišť9y~ána--:'jednaK~příKladnýmplněnínfúkolů sam.othýcltasisteDttJ ~ €lal'é,ójéj.icj;j prá6f
a uš®~~'{ě,tJ.QucI".MFi2praviO~ríě:'infor.řf)_ule-,1l0vinářek,gža€RQ.b9..ělrDa-tis~5)VkáGh,l1JrObl']ym:E~zprávatn:iď'

a:ČJ.áííkypfi~plváme do měs!.č_níkuřněsta~ď~d~'je: č!lÍl'lbsf ~P~ -pravidéri1ezmiňóvána. d projekt~TaK'é'lnror-
ml,Jjerně"Jlji.:i'lj"2f:í~h!-~s"etkáříícfis.Qbčany.:_m~ěsta,či odbornou 'l.eř~jno.stí·;.:: ' , . { _.""\;;', ď~'

s-..- , .~-~ .~-.; . -, ~ .:_._ '--

._\..o._~,.. _~_ . .,..:..;. .,;-._,::,-.'" .:....,:_~;_ ',' __

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

~"':'---"::' '" _-

.~~---~-~,-"-.,-"",,,.

Program prevence kriminality - 2016



MINISTERSTVO VNITRA
ODBOR BEZPEČNOSTNí POLITIKY A PREVENCE KRIMINALITY

Program schválen usnesením zastupitelstva (rady) číslo 532/2016/MP 'ze dne 1 22.2.2016

L
L

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

=.~.....
~ .
~ .
~ .•••••••••

••• Příloha č. 2

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY - 2016

II FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O STÁTNÍ ÚČELOVOU DOTACI II

I.

Počet obyvatel

žadatel (obec nebo kraj) město Žďár nad Sázavou

IČO 100295841

Kód územní jednotky (LAU 1 - okres, NUTS 3 - kraj ve tvaru CZOXX): czoě35595209/CZ063,

Telefon

'ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VY

Adresa 1 Ulice: PSČ: Obec/město: Kraj (VÚSC)

Fax

E-mail meu@zdarns.czTelefon 1~.:9g~; 11 Fax 566621' 01.2

Statutární zástupce Jméno Zder:lěk Příjmení Navrátil pozicel'star~sta

titul před jménem Mgr. titul za jménem I

'56662.1 91,2 , E-mail starosta@zdarns.cl

Bankovní spojeni - číslo účtu u ČNB

Počet projektů

53!1.:000,00Celkové finančni náklady na realizaci programu

Podíl žadatele a jiných subjektů odlišných od státu na financování programu 78 000,00

Celková výše požadované dotace 456 Mo,OO

Pracovní skupina prevence kriminality (nebo obdobný subjekt) - označte křížkemf=._..;;a;;;.;n.;;.o__ r--__;,n;.;;e---+o;,.;d;;,.r;_;o,..;.k""u---------t
správnou možnost. ."'-' - 'x .2905

Osoba odpovědná za prevenci (manažer programu)

Jméno Příjmení P~lková
Instituce f funkce městsk·á p511c1ě/siraŽÍ'lik..

Telefon 160381;183523 Fax 566!l2J:529 , :". E-mail
ŽĎÁR NÁD SÁZAVOU

Adresa 1 Ulice: PSČ: Obec/město:
.~ ';.:.:.:: ""'~ '._ ;..4 . - •• _ . ~ ·,-.....:~:r....: --:-;r:..:----

Městská pólicie:měšta Žďár~ nad SázavojJ, nám. Repul5liky.75/2" .";; 59.nn
prevence@mp,zdarns.cz

Bezpečnostní situace (na území žadatele) 2014 2015 rozdrl 1 Index 2015

Nápad tr. činnosti na území žadatele (počet evidovaných přečinů i zločinů) 495 366 -1291 ~, 170

Uved'tebezpečnostní problémy (obce / města / kraje), které předložené projekty řeší:
veřejný' p6ř:áďek', m~etek.a občanské soužití ·rizíkovych skupin~obyv~tef IOKa~itÝr"

rizikový ZPŮliO]>.zivota "zejména zadlužování se, nebánkovnrpůjčky'
. '.~ -. . ...... - ':: - ,. - - _-- _ - ,._ .. , . ...,...>':~~ .....-:. ..;._-~

užívánbháWkpvý'Ch.látek (alkohol, nikotin-, matihuana a aalší): __.;:;:--;_. ._ ... ';'~, ._. ~,' _ _. _ .__ .~.. _.~ _ ~ ..0t:J~-6.. ,:....,_::::-;~~~.

Uved'te názvy koncepčních I strategických materiálů předkladatele, se kterými je Program v souladu (komunitni plán, Integrovaný plán rozvoje
města, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji, apod.).
Komur'litii'í.p[á.rí'20'14 - 2016, Plán prevence kriminality 2016, KbQfdin-ačnťaQil'o9a"'S-pqficii CR - dosud
. - ~< -- ..;..-:;.,.; .. . - . . -, = :::.'--_.'.- ~-.~', ~ ,.____._

Sirategj_e'iií_fegráce; !l.ocíálně vyloučených lokalit v Kraji VysOči.r1gkna'9Pd9Bl~O-l6 =-2020 - .
L.~-c...-;;.'·".",:· _ .. . _._ ~, .. ,~"~ .Ÿ.-, _.1~....: _

Strategie~rbiyojel,městil~a;ár!.l naa·S.ázaV'Qu-(201 Q - 2028) přip(a~uje se jelJ:Q...s.cl}_'@I!'i.ní.y_květnu}Q16 ",
• ," .._ _ '-_ .• _,,- ---"'-_._ ~.~ _ -. .._._., .. ;. --"j' ._....::0-- •. ~ __"'!'.:: ,~.- .• ,.T..... -"-',__' _';:"-""'_

Program prevence kriminality - 2016
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MINISTERSTVO VNITRA
ODSOR PREVENCE KRIMINALITY

II.

Priorita

7.
;:-....... -
"'i_;? ..
ť:

8. ~.~._
~ ._
:-:.'i

9. ..,_
30·

10.

11.

12.

13.

I.•·•

14.

15.

16.

Suma

Seznam projektů
lPodle stanovených prioritl_

1.

Projekt
ISPROFIN -

Názevprojektu EDS
Odpovězte
....4..ru->. ...fIIA_

. . ~- --o .,:~ ~:

_- .-'->'~~J~~~~:oe-,

f";1"!?: .,' .

lCl:af r:IadSázavou - Asistent prevence kriminality
_.;", . , . -.

2. .;-. ..

3.

4.
~--

5.

6. ~.-

~. ::~: ~:~t·-.

NE

Program prevence kriminality - 2016

Podíl obce Požadovaná

Celkové nebo jiného dotace

náklady subjektu (zaokrouhlit
odlišného od na celé tisíce

~ noh'l)

534000 78000 456.000

534000,00 78 000,00 456 000,00



Informace o identifikaci osob

[

[

Oddíl III formuláře žádosti P2 - 2016

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

[

[
[

[
[

L
[

[

[

16. 7'0'963'452 České'dědictví' UJ';4'E$'CO 8,34%

fOO%
:3. '7~053682 Kultura Žďár, p.O. 10'0'%
:4'. ,7'205241'4 Activ-stfec:jisko vQtnéhii) Ga~l:J,Q.o, 100%

:.. ~. --_:.. - - :._, _- .

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 2. 2016 Mgr. Zdeněk N~ ;/(_~ __

starosta

[

[
[

L
[
[
[

r.!ifSTO ŽĎÁR I !AD SÁ2A.VCU
CD _ ~ ~ižkova .2?7 /1

ZDAR NAD SAZAVOU
PSČ 59131
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část C2

[

[

[
[

ČESTNÉ PROHLÁŠENí

pro realizaci projektu Asistent prevence kriminality na rok
2016

[

[
[

Město Žďár nad Sázavou bylo V letech 2013 - 2015 realizátorem projektu Asistent prevence

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

při dodržování Povinných náležitosti 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 2016, bude i nadále plnit

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

č. C.1

[

[

titul, jméno a příjmení, funkce:

v Žďáře nad Sázavou dwne w .25,. 2~2(Jf~ Mgr. Zden vk---~avrátil, starosta

"ES TO Z[lA~ NAD SAZA'IOU ( - (k_
Žižkova 22"1/1 ~.

ŽĎÁR N0D sÁZAvou podpis a razít opse 59131
GY statutárního zástupce žadatele

[
[
[

'-=
'-=
'-=



Swot analýza rizik kriminality města Žd'áru nad Sázavou

podklad pro plán prevence kriminality pro další období a strategii
prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2016-
2020

Silné stránky

činnost asistentů prevence kriminality
činnost bezpečnostních asistentů
činnost preventistů MP (rozšíření počtu preventistů, přednášková činnost na MŠ,
ZŠ a SŠ, dopravně preventivní výchova pro MŠ, ZŠ a SŠ
provádění preventivních kontrol zaměřených na užívání návykových látek
nezletilými osobami ve spolupráci MP, PČR a OSPOD
provádění kontrol veřejného pořádku
provádění preventivních akcí pro veřejnost (Sovička, Den dětí, Den Žďáru, ... )
existence kamerového systému ve městě
provádění primární prevence na školách - Spektrum, Charita

existence sekundární prevence ve městě - nízkoprahová zařízení - Ponorka,
Denní centrum, terénní služby těchto zařízení
zajištění terciární prevence ve městě - Spektrum - kontaktní a poradenské
centrum, adiktologická poradna, terénní služby

- existence vyhlášky města na zrušení VHP .....
činnost AT ambulance (MUDr. Zrnéčková, MUDr. Zrnová)

- v místě pracoviště PČR, MP, OS, OSZ, ÚP, PMS (poradna pro oběti), manželská
a rodinná poradna, SPC, PPP, občanská poradna, zařízení pro sportovní a
volnočasové aktivity ve městě (Active klub, sportovní a tělovýchovné kluby ... ),
mateřská centra (Kopretina, Srdíčko)
činnost školních poradenských pracovišť (školní psycholog, školní speciální
pedagog)
existence přípravné třídy na 3. ZŠ
přítomnost azylových služeb - AD pro matky (otce)s dětmi, AD pro muže

- zajištění pomoci lidem navracejícím se z výkonu trestu - AL PASO, sociální
kurátor
činnost sociálně aktivizační služby a terénní práce
existence komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících
město bylo vybráno pro spolupráci s agenturou pro sociální začleňování
činnost komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
činnost pracovní skupiny pro řešení soc. patologických jevů
činnost pracovní skupiny rizikového chování

- zřízení Family a Senior pointu
- funkční spolupráce NNO s městem



Slabé stránky

neschválená koncepce pro řešení závislostí
chybí mapa rizikových míst
chybí průběžný probační program ve středisku PMS Žďár nad Sázavou
nízké využití OPP pro činnost města
není propojen SVl s ostatními subjekty, chybí Tým pro mládež
není zpracovaná koncepce prevence kriminality pro seniory
chybí možnost psychoterapeutických služeb, možnost krizové intervence ve
městě, musí se dojíždět do Jihlavy
není možnost spolupracovat s pracovníky Intervenčního centra ve městě, musí
se dojíždět do Jihlavy
omezená platnost komunitního plánu
chybí funkce domovníka - preventisty
absence občanských aktivit ve vyloučené lokalitě
koncentrace dětí ze znevýhodněného prostředí na jedné škole
nejsou zřízena školní poradenská pracoviště na všech školách ve městě
výskyt protiprávního jednání chovanců odloučeného pracoviště VÚ Velké
Meziříčí
doprovodné negativní jevy spojené pohybem bezdomovců ve městě
nevhodné umístění AD pro muže
existence sociálně vyloučené lokality ve městě
dlouhé objednací doby u psychologa, psychiatra a dětského psychologa
absence dětského psychiatra

Příležitosti

využití dotačních programů (Kraj Vysočina, MPSV ČR, MVČR - koordinovaný
přístup)
využití potenciálu pracovních skupin a komisí
získání finančních prostředků na modernizaci kamerového systému
změna zákonů v oblasti sociálně - patologických jevů
změna školského zákona v oblasti inkluzivního vzdělávání

Rizika

nárůst trestné činnosti páchané na seniorech a občanech s handicapem
chybí noclehárna, AD pro ženy
nárůst počtu osob s psychiatrickou diagnosou
nárůst protiprávního jednání a ostatních společensky negativně vnímaných jevů
páchaných dětmi a mladistvými
narůstající zadluženost občanů a s tím spojených rizik
existence dlouhodobě nezaměstnaných občanů
stoupající počet protiprávního jednání v souvislosti s informačními technologiemi
zvyšující se skupina rodin trpící chudobou



Koncepční část pro oblast prevence kriminality

Vytýčené cíle:

1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů
2. Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, rodin ohrožených

kriminálním chováním, komunit, nebo jejich ochrana
3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality

Ad 1. Priority:

snižování míry a závažnosti protiprávního jednání v oblasti veřejného pořádku,
majetku a protiprávního jednání souvisejícího s užíváním návykových látek
využívání městského kamerového dohledového systému,
udržení a rozšíření počtu asistentů prevence kriminality
využití OPP při udržování pořádku (úklid města)
omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích
vytvoření koordinovaného systému informovanosti seniorů a handicapovaných osob
vytvoření podmínek a služeb pro ohrožené skupiny obyvatel (terénní sociální práce,
sociálně aktivizační služby)

Ad 2. Priority:

udržení stávající sítě preventivních aktivit nestátních neziskových organizací a MP
podpora terénní sociální práce v rizikových lokalitách,
zaměření činnosti asistentů prevence kriminality na věkovou skupinu 15 +
(omezování vandalismu, poškozování veřejného majetku a snížení dalších
negativních jevů rizikovými skupinami dětí a mládeže na území města)
podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, revitalizace hřišť se zaměřením na
věkovou skupinu 15 let a výše, hřiště s workout prvky
podpora udržení a zlepšení systému péče o ohrožené děti a mládež (cíleno na
omezování agresivity cílové skupiny)
zajištění probačního programu pro mladistvé
iniciace vzniku Týmu pro mládež

Ad 3. Priority:

naplňování plánu prevence kriminality, pravidelné vyhodnocování a aktualizace
pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace ve městě, stanovení priorit činnosti
součinnost bezpečnostních složek při zabezpečení veřejného pořádku, ochrany
majetku a preventivních aktivitách zaměřených na pOdávání návykových látek
nezletilým osobám na území města
koordinovaný systém preventivních aktivit ve městě (Senior point, Family point,
primární prevence zajišťovaná nestátními neziskovými organizacemi)
využití potenciálu pracovních skupin - pracovní skupina pro řešení sociálně-
patologických jevů, pracovní skupina rizikového chování, komise zdravotních,
sociálních a prorodinných aktivit
naplňování cílů komunitního plánu, pravidelná aktualizace komunitního plánu a jeho
provázanost se strategickými dokumenty města



vytvoření a schválení koncepce pro řešení závislostí
koncepce prevence kriminality pro seniory a zdravotně postižené osoby



Plán prevence kriminality Města Žd'áru nad Sázavou na rok
2016

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 užívání návykových látek na veřejnosti

udržení a další rozšiřování nástrojů 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

omezení pohybu bezdomovců pod vlivem alkoholu na veřejných prostranstvích

Opatření:

modernizace stávajících kamerových bodů č. 3 a 5 v rámci MKDS

využití dotačních programů k rozšíření počtu asistentů prevence kriminality v rizikové

lokalitě z počtu dvou na čtyři s cílem zajištění vyššího bezpečí v lokalitě

podpora činnosti poradny pro oběti trestných činů při PMS středisko Žďár nad Sázavou

rozšíření přednáškové preventivní činnosti pro seniory v rámci Senior pointu a rodinných

center,

využití dotačních titulů z oblasti situační prevence zaměřené na seniory a

handicapované

zvýšit informovanost občanů o preventivních aktivitách a opatřeních prostřednictvím

tisku (Žďárský zpravodaj), umístěním ne webových stránkách města

novelizace obecně závazné vyhlášky města o požívání alkoholických nápojů na

veřejném prostranství o lokality se zvýšeným výskytem tohoto jevu (park Farská humna,

okolí OD Convent, prostranství u hřbitova na ulici Novoměstská )

vytvoření podmínek a služeb pro ohrožené skupiny obyvatel (přemístění AD pro muže,
zřízení noclehárny pro ženy, efektivní využívání opatření trestu obecně prospěšných prací pro
město, zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin)

Garant opatření: Město Žd'ár 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, a to mimo jiné v rizikové
lokalitě, zaměřit se na sociální práci s rodinami ohroženými kriminálním chováním.

spolupráce s neziskovými organizacemi působícími ve městě (primární prevence na

školách)

udržet rozsah stávajících sociálních služeb ve městě

podpora terénní sociální práce v rizikové lokalitě

podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Opatření:

využít možností dotačních programů MV, MPSV, ÚV, dotační programy města

iniciace vzniku Týmu pro mládež

zajištění dlouhodobého probačního programu pro mladistvé

využití potenciálu pracovních skupin - pracovní skupina pro řešení sociálně-

patologických jevů, pracovní skupina rizikového chování, komise zdravotních, sociálních

a prorodinných aktivit

pokračovat v preventivních akcích zaměřených na sociálně patologické jevy dětí a

mládeže (kouření, požívání alkoholu, veřejný pořádek, ... ) ve vytipovaných lokalitách

města

Garant opatření: Město Žd'ár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty

Cíl č. 3

Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality

Priorita:

Efektivní spolupráce a činnost zainteresovaných subjektů ve městě.

Opatření:

využívání a naplňování plánu prevence v činnosti zainteresovaných subjektů

vytvořit mapu rizikových míst

součinnost bezpečnostních složek při zabezpečení veřejného pořádku, ochrany majetku

a preventivních aktivitách zaměřených na podávání návykových látek nezletilým osobám

na území města

pravidelná aktualizace plánu prevence kriminality

pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace ve městě, stanovení priorit činnosti

podávání zprávo naplnění plánu prevence kriminality

vytvoření pracovní náplně manažera prevence kriminality, stanovení kompetenci manažera,

pravidelné vzdělávání



využití potenciálu pracovních skupin - pracovní skupina pro řešení sociálně-

patologických jevů, pracovní skupina rizikového chování, komise zdravotních, sociálních a

prorodinných aktivit

podpora a zlepšení systému péče o ohrožené děti a mládež (zajištění psychiatrické péče
pro děti a mládež, činnost školních poradenských pracovišť)
vytvoření a schválení koncepce prevence závislostí
koncepce prevence kriminality pro seniory a zdravotně postižené osoby

Garant opatření: Město Žd'ár nad Sázavou ve spolupráci s participujícími subjekty


