
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Žádost s projektovou dokumentací k předkládanému projektu s využitím státní účelové 
dotace na MV ČR na rok 2011: 

Městský program prevence kriminality na rok 2011 - "Rozšíření MKDS - II.Etapa" 

 

 

Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner 

odbor, oddělení: MP Liberec - OPK 

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Luboš Raisner 

 vedoucí odboru Mgr. Ladislav Krajčík 

Projednáno: 2. RM 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

     

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

předloženou žádost s projektovou dokumentací k projektu na rok 2011. 

 

 



 2

 

 

Důvodová zpráva 

 

 

 

 

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

 

 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 města Liberec na rok 2011. 

 

 Žádost o dotaci musí být odeslána Odboru prevence kriminality MV ČR do 14. února 
2011. V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2011 je počítáno s realizací 
jednoho dílčího projektu v celkovém finančním objemu 471.000,- Kč, u něhož je podána žá-
dost o účelovou státní dotaci v celkové výši 423.000,- Kč. Spolupodíl obce činí 48.000,- Kč. 
Finanční spoluúčast musí být minimálně ve výši 10 % 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 

 






















































































