
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2009 č. 453 

 
ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality 

na léta 2008 až 2011 za rok 2008 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí 
 
                1. Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na 
léta 2008 až 2011 za rok 2008, uvedenou v části III materiálu č.j. 448/09, 
 
                2. přidělenou dotaci krajům, městům a obcím a počet podpořených projektů 
Programu prevence kriminality a vyhodnocení čerpání a využití finančních prostředků 
vyčleněných z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra na rozvoj prevence kriminality 
na místní úrovni a podporu specifických meziresortních projektů v roce 2008 tak, jak 
je uvedeno v části VI, příloze č. 3 materiálu č.j. 448/09; 
 
            II. schvaluje Úkoly Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů 
v něm zastoupených na rok 2009, uvedené v části IV materiálu č.j. 448/09; 
 
           III. pověřuje předsedu vlády předložit dokumenty uvedené v bodě I/1 a II     
tohoto usnesení pro informaci předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, a to současně se Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti na území České republiky v roce 2008; 
 
           IV. ukládá 
 
                1. členům Republikového výboru pro prevenci kriminality zabezpečit plnění 
úkolů vyplývajících z úkolů uvedených v bodě II tohoto usnesení, 
 
                2. ministrům vnitra, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, pro 
místní rozvoj, místopředsedkyni vlády a ministryni obrany a ministryni zdravotnictví 
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vyčlenit ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na resortní programy 
prevence kriminality na rok 2010, 
 
 
 
                3. ministru vnitra  
 
                    a) předložit vládě do 31. března 2010 Zprávu o plnění úkolů                  
vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2009 a 
informaci o vynaložení finančních prostředků vyčleněných v kapitole Ministerstva vni-
tra v roce 2009, 
 
                    b) vyčlenit pro rok 2010 v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra, mimo 
finančních prostředků určených na resortní program prevence kriminality, rovněž     
finanční prostředky na  rozvoj prevence kriminality. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
místopředsedkyně vlády a  
ministryně obrany, 
místopředseda vlády a 
ministr práce a sociálních věcí, 
ministr vnitra a  předseda Republikového  
výboru pro prevenci kriminality, 
ministři pro místní rozvoj, 
spravedlnosti,  
školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministryně zdravotnictví 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek, v. r. 

  

  


