
Projektové řešení prevence kriminality města v roce 2019 

 
V roce 2019 město Ústí nad Orlicí v rámci Programu prevence kriminality realizovalo 1 projekt, 
který MV ČR podpořilo státní účelovou dotací v celkové výši 37.700 Kč. 

Město z vlastních zdrojů vyčleněných na prevenci kriminality podpořilo již fungující projekty 
a rozvíjelo jinou preventivní činnost, na kterou nemohla být žádána státní účelová podpora 
z Programu prevence kriminality.  

Celkové náklady vynaložené na prevenci kriminality v roce 2019 činili cca 733.000 Kč. 

 

Dotační řízení - projekty roku 2019: 

A. Zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním 
 V rámci projektu uspořádal sociální odbor MěÚ ve spolupráci s MP Ústí nad Orlicí táborový pobyt 

pro děti pocházející ze znevýhodněného prostředí. Konkrétně se jednalo o 14 dětských klientů, 
jejichž rodiny spolupracují s OSPOD Ústí nad Orlicí. Pětidenní pobyt se uskutečnil v září  2019 v RZ 
Mladočov u Litomyšle. Program byl organizován 5 odbornými vedoucími z řad pracovníků OSPOD 
a MP Ústí nad Orlicí. Smyslem pobytu byl všestranný rozvoj sociálních dovedností a kompetencí 
dětí a smysluplné trávení jejich volného času. 

 Poskytnutá dotace – 37.700,-Kč. Celkové náklady - cca 68.000 Kč. 

Preventivní aktivity z finančních zdrojů města: 

1) Asistent prevence kriminality 
 V roce 2019 byly udrženy dvě pracovní pozice pro Asistenty prevence kriminality. Asistenti jsou 

zaměstnáni u Městské policie Ústí nad Orlicí, která jejich činnost řídí a kontroluje. 

 Jedna z pracovních pozic APK byla hrazena z příspěvku Úřadu práce. Druhá pozice APK byla 
hrazená z prostředků města. 

 Finanční náklady – cca 434.000 Kč. 

2) Údržba městského a dohlížecího systému (MKDS) a jeho rozvoj 
 V roce 2019 bylo investováno do údržby a optimalizace stávajících kamerových bodů, aby byla 

zajištěna jejich provozuschopnost. 

 Finanční náklady – cca 223.000 Kč. 

3) Preventivní beseda se seniory  
 V listopadu 2019 proběhla v Centru sociálních služeb preventivní beseda pro seniory. 

Přednášejícím byla Mgr. Lenka Vilímková z Policie ČR, která hovořila o možnostech zabezpečení 
seniorů, rizicích pohybu mimo domov, rizicích v dopravě, jak na „šmejdy“ nebo jak odolat 
reklamnímu zboží. 

 Celkové finanční náklady – cca 8.000 Kč. 

 
 



Fotografie, články z tisku apod.: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky a informace o táborovém pobytu na webu města 
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/4963-zazitkovy-pobyt-pro-deti-s-rizikovym-chovanim?prehled=0 
 

 

Fotky a informace o besedě pro seniory na webu města 
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5044-konala-se-beseda-se-seniory-o-bezpecnosti?prehled=0 
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