DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Žádost Bc. Karla Zahuta, metodika prevence kriminality o poskytnutí finančních prostředků
ve výši 37 180,- na projekt „Plzeňská senior akademie“.
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Městská policie Plzeň prostřednictvím odboru analýzy a prevence kriminality požádala
MO Plzeň 1 o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů projektu „Plzeňská senior
akademie“. V příloze žádosti je i plán přednášek k danému projektu, kde je začátek projektu
plánován na 19. 9. 2019, společně s finanční rozvahou projektu. Přednášky by se měly konat
na území MO Plzeň 1.
Jedná se o bezpečnostně preventivní projekt, zaměřený na osobní bezpečí a zvládání
krizových životních situací ve vztahu k seniorům a osobám ZTP. Tento projekt je zaměřen
na ucelené vzdělávání již uvedené cílové skupiny, dle aktuálního stavu kriminality
a nebezpečí vzniku krizových (mimořádných) situací na území města Plzně. Podle toho byly
vypracovány i jednotlivé přednáškové bloky. Tyto přednáškové bloky budou realizovány tak,
aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu
prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku. Vzdělávací program je
tvořen deseti přednáškovými bloky. V každém přednáškovém bloku je detailněji popsáno
konkrétní téma, např. (Seznámení s Městskou policií Plzeň, Jak si nenechat ublížit, Bezpečně
v kyberprostoru, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně
v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí IZS, Základy první pomoci a Aktuální
problematika odpadů na území Statutárního města Plzně). Nedílnou součástí jsou i exkurze
na operačním středisku Městské policie Plzeň, Útulku pro zvířata v nouzi, operačním
středisku HZS Pk (112) a Požární stanice Plzeň. Projekt bude uskutečňován v průběhu třech
měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou realizovány jeden den v týdnu.
Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské
senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět
s bezpečnostní tématikou. Počet účastníků v rámci jednoho vzdělávacího cyklu je omezen
na 50 osob, aby byla zajištěna vzájemná interakce mezi posluchačem a lektorem. Na tomto
projektu se podílí i organizace jako např. BKB Plzeň, HZS Pk, ČOI inspektorát Plzeňského
a Karlovarského kraje, ZZS Pk a BESIP.
Podstata shora uvedeného projektu zcela koresponduje s „Akčním plánem stárnutí na území
města Plzně na léta 2019 - 2020“ a v neposlední řadě s „Koncepcí prevence kriminality
a protidrogové prevence města Plzně na léta 2016 až 2020“ (priorita 2 související s podporou
aktivit zaměřených na zvyšování bezpečí ohrožených skupin obyvatel zejména seniorů
a hendikepovaných osob).
Vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 37 180,- Kč.
3.
Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 37 180,- Kč a realizace rozpočtového opatření
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 23 ve výši 37 tis. Kč (37 180,- Kč), spočívající v převodu
finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro
Městskou policii Plzeň, Perlová 66/3, 301 00 Plzeň, IČ 0075370 na projekt „Plzeňská senior
akademie“ dle přílohy č. 1. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání.

4.
Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5.
Doporučená varianta řešení
Není.
Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Částka 37 180,- Kč bude financována z rozpočtu MO Plzeň 1 z Fondu rezerv a rozvoje MO
Plzeň 1.
6.

7.
Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. ukládací část návrhu usnesení.
Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
usnesení RMO Plzeň 1 č… ze dne 11. 6. 2019
8.

9.
Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nešetří se.
10. Přílohy
Příloha č. 1
žádost Bc. Karla Zahuta, metodika prevence kriminality
Příloha č. 2
rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 23

