
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Státní účelová dotace MV ČR - "Liberec - Rozšíření MKDS - III. etapa"  

 

Zpracoval: Bc. Lukáš Poruba, manažer prevence kriminality 

odbor, oddělení: Městská policie Liberec 

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

Projednáno: v RM 21.5.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
1. Poskytnutí státní účelové dotace MV ČR na realizaci preventivního projektu „Liberec – 

Rozšíření MKDS – III. etapa“. 
2. Spoluúčast obce ve výši 38.000,- Kč na financování projektu. Finanční spoluúčast obce na 

tomto projektu musí být minimálně ve výši 10 % celkových nákladů dílčího projektu. 
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a  u k l á d á 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci výše 
uvedeného projektu. 

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou poskyto-
vanou dotaci v celkové výši 339.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro 
Městskou policii. 

 
 
Důvodová zpráva  

 

   Statutární město Liberec na 1. zasedání zastupitelstva města Liberec konaného dne 31. 1. 
2013 schválilo usnesením č. 2/2013 Program prevence kriminality na rok 2013. Součástí to-
hoto programu byla žádost o poskytnutí dotace z fondu Ministerstva vnitra na investiční pro-
jekt „Rozšíření MKDS – III. etapa“ v celkové výši 550 000,- Kč na dva kamerové body. 

   Na letošním březnovém zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality byla na 
návrh Komise RVPPK pro výběr projektů schválena dotace pro tento projekt ve výši 
339 000,-Kč. Byla tak schválena významně nižší částka dotace a ta je v položkovém rozpise 
MV určena pro realizaci jednoho statického kamerového bodu. Proto bude v rámci tohoto 
projektu kamerový systém rozšířen o pouze jeden kamerový bod. Podmínkou k poskytnutí 
této dotace je souhlas žadatele s finanční spoluúčastí na projektu v minimální výši 10% cel-
kových nákladů dílčího projektu. Tyto prostředky jsou v rozpočtu MP Liberec. 

 

 

Projekt „Liberec – Rozšíření MKDS III. etapa“ 

Dotace                                                                                                         339 000,-Kč 

Spoluúčast žadatele                                                                                       38 000,-Kč 

Náklady na projekt                                                                                      377 000,-Kč                                

 

 

                  

 
Příloha č. 1 

 

Oznámení o schválení státní účelové dotace na pořízení kamerového bodu Republikovým 
výborem pro prevenci kriminality Č. j. MV-29947-2/OP-2013. 

 

 

 

 

 








