
STATUTÁRNÍ MĚSTO  

LI B E R E C 

1.  zasedání zastupitelstva města dne:28. 01. 2010 

Bod pořadu jednání:   
 
           

Věc:  Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím státní účelové 
dotace na MV ČR na rok 2010 

 

Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner 

odbor, oddělení: Městská policie Liberec 

telefon: 488 578 111 

Schválil:  vedoucí oddělení            

vedoucí odboru            

Projednáno: s panem  Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 
 
s panem Milanem Šírem, náměstkem primátora 

v 1. RM dne 19.1.2010 

Poznámka:            

Předkládá: 
Mgr. Ladislav Krajčík 

ředitel Městské policie Liberec 

 
                                                           

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání            
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b e r e  n a  v ě d o m í
 
předloženou projektovou dokumentaci s využitím státní účelové dotace na MV ČR 
v programu prevence kriminality na rok 2010 s názvem projektu Kurzy sebeobrany pro ženy.  
 

 
Důvodová zpráva 

 

       Zastupitelstvo města Liberec se přijetím usnesení č. 210/07 ze dne 13. 12. 2007 připojilo 
k projektu MV ČR – Městské programy prevence kriminality pro města nad 25 tisíc obyvatel. 

 

 V souladu se schválenou Koncepcí prevence kriminality města Liberec na období 
2009 – 2011 (schváleno radou města dne 16. 9. 2008 a zastupitelstvem města dne 27. 11. 
2008) byl vypracován Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010. 

 

 Žádost o dotaci musí být odeslána Odboru prevence kriminality MV ČR do 12. února 
2010. V rámci programu prevence kriminality na rok 2010 je počítáno s realizací jednoho díl-
čího projektu v celkovém finančním objemu 83.000,- Kč, u něhož je podána žádost o účelo-
vou státní dotaci v celkové výši 66.000,- Kč. Spolupodílí obce činí 17.000,- Kč. Finanční spo-
luúčast musí být minimálně ve výši 20 % celkových nákladů dílčího projektu. 

 

 Typ projektu a jeho členění vychází z podkladů Odboru prevence kriminality MV ČR 
a je v souladu se strategií MV ČR. 

 

 Finanční vyhodnocení a závěrečné vyhodnocení realizace projektu, bude předloženo 
po jeho ukončení na jednání rady a zastupitelstva města. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost o státní účelovou dotaci včetně projektové dokumentace 
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