„VYHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA STŘÍBRA“

VOLNÁ PŘÍLOHA

VYHODNOCENÍ PLÁNU PK za roky 2014 – 2018 (2019-2020)
TERMÍN

OBSAH

1998-2012

Zřízení Městské policie Stříbro (MP)

2012-2014

Zahájení budování Městského kamerového systému (MKDS),
Změny místní legislativy (obecně závazné vyhlášky, nařízení města
Spolupráce s Policií ČR v intencích uzavřených smluv Koordinační dohoda s Policií ČR, Dohoda o spolupráci s Policií ČR
k MKDS a pravidelné schůzky a hodnocení.
Zapojení města Stříbra do bezpečnostního projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“.

2014-2015
2015
2015
prosinec 2015
– březen 2016

PLNĚNÍ

Spolupracuj
e

realizováno

realizováno

Navýšení počtu zaměstnanců MP strážníků 5 (1velitel+4strážníci) +1obsluha MKDS
Doplnění a obměna vybavení (auto, výstroj, zařízení pro odchyt psů, foto-technika)

starosta

Zřízení pozice Manažera a Pracovní skupiny prevence kriminality (pouze dočasně pro volební období 2014-2018)

starosta

Tvorba a Vyhodnocení Bezpečnostní analýzy let 2014-2015

starosta

Tvorba a schválení projektu Bezpečnostní dobrovolník / Konzultace k projektu na odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR (MV)
Tvorba a schválení projektu rozšíření MKDS - kamerového systému / Konzultace k projektu na Plzeňském kraji
Předložení projektu ke schválení na Zastupitelstvo města Stříbra
Odeslání schválených žádostí k dílčím projektům na Krajský úřad Plzeňského kraje (OPK KÚPK,) a Ministerstvo
vnitra ČR (MV)

starosta

leden-únor
2016

Provedení elektronické ankety (pocit bezpečí) www.stribro.cz (opakování z předchozích let k MKDS)
Provedení srovnávací analýzy u výsledků těchto anket.
Definování potřeby a forem dalších anket ve městě Stříbře v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti.

leden-únor
2016

Tvorba Plánu prevence kriminality 2014-2018 s výhledem na další období
Připomínkování a Konzultace k přípravě Plánu, Koncepce a Projektů prevence kriminality na odboru prevence
kriminality a odboru bezpečnosti a krizového řízení při Krajském úřadu Plzeňského kraje, v Pracovní skupině
prevence kriminality a ve Výboru VPBO Změ Stříbro
Předložení Plánu prevence kriminality (s prvky městského programu) pro roky 2014-2018 (s výhledem na 20182020) ke schválení na Zastupitelstvo města Stříbra

únor 2016 –
prosinec 2016

Odpovídá

Realizace dílčích projektů Bezpečnostní dobrovolník a Rozšíření MKDS v souladu s nastavením projektů.
Zajisti účelnost využití dotace – vnitřní průběžnou finanční kontrolu a vyhodnocení nákladovosti
Vyhodnocení projektů Bezpečnostní dobrovolník a Rozšíření MKDS včetně zaslání závěrečných zpráv Krajský
úřad Plzeňského kraje (OPK KÚPK,) a Ministerstvo vnitra ČR (MV)

1

vel. služebny
manaž. prev.
manaž. prev.
sk. prevence

manaž. prev.

realizováno
realizováno
realizováno

SPLNĚNO

starosta
manaž. prev.
členka sk.
prevence

starosta
manaž. prev.
sk. prevence

manažer
prevence
sk. prevence
účast.
projektu

SPLNĚNO

SPLNĚNO

SPLNĚNO

„VYHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA STŘÍBRA“
únor-květen
2016

únor 2016 –
prosinec 2016

Provedení interní analýzy s prvky tzv. Gabalovy analýzy k předběžnému posouzení možného soc. vyloučení
lokalit a komunit ve městě Stříbře na jejichž výsledku zvážit předložení ke schválení na Radu města Stříbra záměr
el. odeslání přihlášky ke spolupráci mezi městem Stříbro a Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
(tvorba doporučení a analýz) s následným schválením memoranda o spolupráci na principu „lokálního
partnerství“.
Provedení 2x beseda a 1x anketa s občany města Stříbra v případě schválené dotace a realizace projektu
„Bezpečnostní dobrovolník“

starosta
manaž. prev.
sk. prevence
manaž.
prev.
starosta

ZRUŠENO

SPLNĚNO

občané města

Tvorba Koncepce prevence kriminality 2016-2018
Konzultace k tvorbě Koncepce a Projektů prevence kriminality na odboru prevence kriminality Krajského úřadu
Plzeňského kraje (OPK KÚPK,) a Ministerstva vnitra ČR (MV)

starosta
manaž. prev.
sk. prevence

SPLNĚNO

říjen-prosinec
2016

Předložení Koncepce a Projektů prevence kriminality ke schválení na Zastupitelstvo města Stříbra

starosta

ZRUŠENO
„ZMĚNA“
„2017“

leden 2017 –
červen 2017

Pokračování realizace dílčích projektů Bezpečnostní dobrovolník a Rozšíření MKDS v souladu s nastavením
projektů.
Zajistit účelnost využití dotace – vnitřní průběžnou finanční kontrolu a vyhodnocení nákladovosti
Vyhodnocení projektu Rozšíření MKDS včetně zaslání závěrečných zpráv Krajský úřad Plzeňského kraje (OPK
KÚPK)

únor-říjen
2016

prosinec 2016
- leden 2017

Tvorba Bezpečnostní analýzy za rok 2015-2016
Konzultace výsledků na KÚPK, využití výsledků pro aktualizaci dokumentace prevence kriminality města Stříbra
Hodnocení realizovaných projektů a vyhotovení závěrečných zpráv poskytovateli dotace

vel. služebny
sk. prevence
- manažer
prevence
- vedoucí
projektu
MKDS
sk. prevence
účast.
projektu

starosta

leden 2017 –
prosinec 2017

Navýšení počtu strážníků 6 (1+5) + stabilizace 1x obsluha MKDS
Vyhlášení a provedení výběrového řízení

starosta

únor 2017 –
prosinec 2017

Provedení 2x beseda a 1x anketa s občany města Stříbra

starosta

v letech
2016-2017

„2017“

starosta
odd. reg.
rozv.
sk. prevence
manaž. prev.

Předložení Bezpečnostní analýzy za rok 2015-2016 ke schválení na Zastupitelstvo města Stříbra

leden 2017

„ZMĚNA“
DOPLNĚNO

manaž. prev.
vel. služebny
manaž. prev.
manaž. prev.

- SPLNĚNO
- SPLNĚNO
- SPLNĚNO
SPLNĚNO
- SPLNĚNO
- SPLNĚNO
SPLNĚNO

občané města

Tvorba a Realizace dílčích projektů dle Koncepce prevence kriminality a schválení jejich plné verze
Zastupitelstvem města Stříbra
Podání žádostí města Stříbra o finanční příspěvky Plzeňského kraje, NNO či grantů a státní dotace podle
Ministerstvy vyhlášenými programy, a ZM Stříbro schválených programů či dílčích projektů a dle stanovených
termínů podání žádostí
Hodnocení realizovaných projektů a vyhotovení závěrečných zpráv poskytovateli dotace

2

starosta
odd. reg.
rozv.
vel. služebny
sk. prevence

SPLNĚNO

„VYHODNOCENÍ PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA STŘÍBRA“
v letech
2016-2018

Zajistit jmenování a vstupní (následné) proškolení Manažera prevence kriminality v rámci školicích programů
meziročně vyhlašovaných MVČR

2016-2017

Navýšení počtu strážníků 7 (1+6) + stabilizace 1x obsluha MKDS
Vyhlášení a provedení výběrového řízení

starosta

2017-2018

Aktualizace Bezpečnostní analýzy za rok 2017
Aktualizace Koncepce prevence kriminality za rok 2017

starosta

2017-2018

starosta
manaž. prev
vel. služebny
manaž. prev.
sk. prevence
vel. služebny
manaž. prev.

Tvorba dílčích projektů dle Koncepce prevence kriminality a schválení jejich plné verze Zastupitelstvem města
Stříbra.
Podání žádostí podle vyhlášených programů a stanovených termínů (leden-březen 2018)
Hodnocení realizovaných projektů a vyhotovení závěrečných zpráv poskytovateli dotace

2018
UKONČENO
- SPLNĚNO
- SPLNĚNO

2018
UKONČENO

starosta
odd. reg.
rozv.
vel. služebny
sk. prevence

2018
SPLNĚNO

OPATŘENÍ k realizaci PK pro roky 2016 – 2018 s výhledem na léta 2019 - 2020
2016-2020

2016-2020

Příprava a realizace neinvestičních projektů :
- primární a situační / bezpečnostní dobrovolník,
- sekundární/terciální a komunitní / asistent prevence,
- terciální a sociálně komunitní / domovník,
Příprava a
realizace investičních projektů :
- preventivně situační - rozšíření MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU (MKDS),
zajištění a podpora činnosti NEZÁVISLÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (NNO) a aktivit dětí a mládeže (stavby
a rozšíření outdoorových aktivit – hřišť v sídlištních celcích),
- podpora BESIP s důrazem na bezpečnost chodců apod.
Rozšíření počtu strážníků – stabilizace lidských zdrojů pro Městskou policii Stříbro (MP)
- navýšení personálním opatřením na cílový stav 1 velitel / 8 strážníků / 1 pracovník dohledu nad MKDS v plném
úvazku
- zajištění proškolení a vybavení jak strážníků (čekatelů), tak dalších zaměstnanců MP Stříbro
Získání a vybudování nových prostor – podpora materiálně technického vybavení MP
- samostatný objekt se služebnou MP s garážovacím prostorem; včetně stavebně odděleného prostoru pro
asistenty prevence a domovníka i s potřebným vnitřním vybavením.
- získání prostoru pro umístnění zajištěných a odtažených vozidel, včetně smluvní služby pro podporu této
činnosti MP
Nově nutno dořešit institucionální předpoklady prevence kriminality
- doplnění pozic (pracovní náplň), jmenování manažera PK, prac. skupiny PK a dalších vazeb MěÚ Stříbro

NEINVESTIČNÍ
Dlouhodobě PLNĚNA
pouze primárně situační
PREVENCE
INVESTIČNÍ
Dlouhodobě PLNĚNA
situační – MKDS a
HŘIŠTĚ

PŮVODNÍ NAVÝŠENÍ
STRÁŽNÍKŮ 1+8
ZMĚNA v počtu navýšení
STRÁŽNÍKŮ 1+10
SPLNĚNO
NOVÝ OBJEKT MP
SPLNĚNO
Nově navrženo pro roky
2021/2022

VSTUPNÍ HODNOCENÍ 2016: Ve Stříbře dne 25.11.2016 HODNOCENÍ 2017: Ve Stříbře dne 25.07.2017 HODNOCENÍ 2018: Ve Stříbře dne 15.01.2018
HODNOCENÍ 2019: Ve Stříbře dne 15.02.2019
ZÁVĚR HODNOCENÍ za roky 2016-2020: Ve Stříbře dne 10.01.2021 Za správnost: Ing. Vratislav Maňák, v.r. Manažer prevence kriminality města Stříbra
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