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Hořovice

1. Úvod
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2017 je zpracován v souladu s Bezpečnostní
analýzou Strategie prevence kriminality města Hořovice na období 2015-2018, v souladu s vládou
schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2016-2020 a Programem prevence kriminality na r.
2017.
Město Hořovice se od roku 2015 aktivně zapojilo do programu prevence kriminality vypracováním
projektu a získáním dotace na kamerový a dohlížecí systém. První etapa instalace systému byla
naplánována a zrealizována do konce r. 2015.
V činnostech v rámci programu prevence kriminality chceme pokračovat dál, a proto došlo k vypracování
Programu prevence kriminality města Hořovice pro rok 2017. Tento Program obsahuje záměr rozšířit
městský kamerový dohlížecí systém o dva kamerové body a dále popis projektu letního pobytového
tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který bude město Hořovice spoluorganizovat se
žadatelem o dotaci z Ministerstva vnitra, městem Beroun. Program prevence kriminality města Hořovice
pro rok 2017 byl schválen usnesením rady města Hořovice č.2/2017 ze dne 25. ledna 2017.

2. Bezpečnostní analýza
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2017 je součástí Strategie prevence kriminality
města Hořovice na období 2015 – 2018 a byl vypracován v souladu s vládou schválenou Strategií
prevence kriminality na léta 2016-2020 a Programem prevence kriminality na r. 2017.
Aby systém prevence kriminality byl efektivní, je nutné propojit jednotlivé složky, které jsou v prevenci
kriminality zaangažované. V průběhu roku 2017 proto manažer prevence kriminality svolá minimálně dvě
setkání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality, jejímiž členy jsou kromě zástupců samosprávy
města také odborníci z Městské Policie, Policie ČR, Probační a mediační služby a sociální pracovníci,
pracující s cílovými skupinami obyvatel přímo v terénu.
Podrobná bezpečnostní analýza je uvedena v dokumentu Bezpečnostní analýza Strategie prevence
kriminality města Hořovice na období 2015-2018, který byl schválen usnesením rady města Hořovice č.
2/2015 ze dne 28.1.2015. Níže proto předkládáme pouze aktuální bezpečnostní analýzu.

2.1 Analýza kriminality
2.1.1 Trestné činy
Skladba trestné činnosti vHořovicích k 30.9.2015 a 30.9.2016 (data za územní jednotku)
Rok
Násilná TČ
Mravnostní
Majetková
CELKEM
Index na
TČ
TČ
10tis.
obyvatel ⃰
2015
33
2
175
282
175,67
2016
29
6
155
273
170,06
⃰ index na 10 tis. obyvatel – počet trestných činů/počet obyvatel územní jednotky x 10.000
Pachatelé
Rok
2015
2016
Oběti
Rok
2015
2016

Věk 0-14 let
0
0
Děti (0-18 let)
0
1

18 a více let
39
43

15-17 let
2
2
Ženy
76
65

Recidivisté
Údaj nelze zjistit
Údaj nelze zjistit
Osoby starší 65ti let
33
24

Činnost OOP Hořovice na úseku trestního řízení
V roce 2015 bylo na OOP Hořovice do 30.9.2015 zadokumentováno celkem 282 trestných činů v rámci
celého služebního obvodu. V roce 2016 bylo za stejné období celkem zadokumentováno 273 trestných
činů. To je o 9 trestných činů méně než za předchozí rok. Došlo k poklesu jak násilné trestné činnosti, tak
i mravnostní a majetkové. Jedná se sice o jednotky nebo desítky trestných činů, i tak je to ale výsledek
pozitivní. Co se týká pachatelů trestné činnosti, zde je shodný počet pachatelů ve věkové kategorii 0-14
let za obě srovnávaná období a také ve věkové kategorii 15-17 let. Naopak mírně narostl v roce 2016
oproti roku 2015 počet pachatelů starších 18ti let. Zvýšil se počet dětských obětí, a snížil se počet žen a
osob starších 65ti let, které se staly obětí trestného činu.
Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v roce 2016 poklesl nápad trestné činnosti.
K poklesu nápadu trestné činnosti také významnou měrou přispívá funkční městský kamerový dohlížecí
systém, který na území města Hořovice čítá celkem 16 kamerových bodů. Za poslední období se díky
němu podařilo objasnit několik případů vloupání do komerčních objektů v centru města Hořovice včetně
násilné trestné činnosti, kdy se zpětným vytěžením záznamu podařilo ustanovit dobu činu a následně i
pachatele. Kamerový systém má i roli preventivní při prevenci a řešení veřejného pořádku v nočních
hodinách, při rozchodu obyvatel z kulturních akcí. Jeho všeobecná preventivní hodnota je také
nezanedbatelná

Díky městskému kamerovému dohlížecímu systému se také podařilo objasnit několik dopravních nehod,
kdy řidič z místa nehody odjel.
Kamerový systém v současné době pokrývá klíčová místa města včetně důležitých dopravních křižovatek.
Avšak, dle vyjádření Obvodního oddělení Policie ČR Hořovice, by uvítali další rozšíření kamerového
systému, protože na území města jsou ještě další problémové lokality, kde by bylo vhodné kamerové
body umístit.*

Problémová místa města Hořovice, kam by bylo vhodné přednostně umístit další kamerové body:
1. Ulice Vrbnovská – pohled na objekt Pavonu – budova, ve které probíhají diskotéky – v těsném
sousedství sídliště Višňovka – obyvatelé sídliště jsou velice často rušeni od nočního klidu, dochází
k ničení odpadkových košů a kontejnerů, roznášení odpadků po území sídliště, často je zde zaznamenána
snaha dostat se násilím do vchodů panelových domů v těsném sousedství objektu. Dochází zde také
k porušování obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.
2. Objekt starého zámku – jedná se o historický objekt - kulturní památku s velkým dvorem, který je ve
tvaru písmene U obestoupen budovami a se vstupní branou. V objektu sídlí služebna OOP PČR Hořovice,
Rodinné centrum Kaleidoskop, Galerie Hořovice a nejdéle od dubna 2017 také Muzeum Hořovicka. Ve
velice krátké době se sem přestěhuje i městská knihovna. Jednou z podmínek pro provoz Muzea, v jehož
depozitáři budou sbírkové předměty velké hodnoty, je instalace kamerového bodu, který bude zabírat
vchody celé tvrze starého zámku.
Další problémová místa, kam by bylo dále vhodné umístit další kamerové body:
1. Výjezd z Hořovic směr Komárov a Cintlovka – křižovatka silnic Masarykova a Plzeňská
2. Výjezd z Hořovic směr Hvozdec a Podluhy – křižovatka silnic Valdecká a Podlužská
3. Křižovatka ulic Komenského a Jiráskova – pohled na vchod do budovy gymnázia a 2. ZŠ, na
vchod do městské mateřské školy – ulice Jiráskova a zároveň pohled do ulice Komenského –
vchod do 1. ZŠ
4. Ulice Místní – za finančním úřadem – místo, kde se schází problémová mládež, zároveň pohled na
sportovní hřiště u 1. ZŠ.
Nejvíce problémovými lokalitami jsou z pohledu porušování vyhlášky č. 3/2015 o zákazu požívání
alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství tato místa – ulice
Vrbnovská, ulice U Remízku a náměstí Boženy Němcové.
*informace z OOP PČR Hořovice

Z pohledu setkávání mládeže se závadovým chováním jsou problémovými lokalitami tato místa – ulice
Místní, Palackého náměstí, ulice U Remízku a náměstí Boženy Němcové.
Další problémové lokality dle jevů, které se zde vyskytují: ulice Podlužská – dům s byty pro sociálně
slabé – přestupková činnost, ulice Masarykova – ubytovny pro zaměstnance firem, pro sociálně slabé –
přestupková činnost, ulice U Nádraží – osoby bez přístřeší, ulice Fügnerova – ubytovny, squat – osoby
bez přístřeší.
V některých z výše uvedených lokalit je již nainstalován Městský kamerový dohlížecí systém – zde
pomáhá k rychlejšímu objasnění přestupků a trestných činů.

2.1.2 Přestupky
Komise pro projednávání přestupků města Hořovice
Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

druh

k
30.9.2
016

změna
proti
roku
2015

Rok
2015

K
30.9.
2016

Změna
2015-2016

Rok
2015

Rok
2016

Změna
20152016
(index)

Změna
20152016
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

28.338

O 298
obyvatel
více
v roce
2016

28

22

9,98

7,76

2,22

-22,24

Proti
občanskému
soužití

197

128

70,25

45,17

25,08

-35.70

Proti
majetku

71

26

25,32

9,17

16,15

-63,78

Na úseku
ochrany
před
alkoholisme
m a jinými
toxikomanie
mi

4

7

V r. 2016
bylo
přestupků
o 6 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 69 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 45 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 3 více

1,43

2,47

-1,04

72,72

Z dat získaných od Komise pro projednávání přestupků města Hořovice vyplývá, že došlo k poklesu
počtu přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Naopak se zvýšil počet
přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jednou z příčin poklesu prvních
třech druhů přestupků je i stávající městský kamerový dohlížecí systém, který může potenciální pachatele
odradit od jejich záměru. Zvýšení počtu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi je zapříčiněno také tím, že od prosince roku 2015 je platná obecně závazná vyhláška
města Hořovice o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném
prostranství a jejím porušením dochází k navýšení počtu tohoto typu přestupků. Jedná se o data za celý
správní obvod města Hořovice. Index je vypočítán z celkového počtu obyvatel ORP.

Přestupky řešené městskou policií
Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

druh

k
30.9.2
016

změna
proti
roku
2015

Rok
2015

K
30.9.
2016

Změna
2015-2016

Rok
2015

Rok
2016

Změna
20152016
(index)

Změna
20152016
(%)

Proti
veřejnému
pořádku

6.396

O 70
obyvatel
více
v roce
2016

37

22

58,49

34,40

24,09

-41,18

Proti
občanskému
soužití

4

0

6,32

0

6,32

Proti
majetku

3

9

4,74

14,07

-9,33

Na úseku
ochrany
před
alkoholisme
m a jinými
toxikomanie
mi

11

0

V r. 2016
bylo
přestupků
o 5 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 4 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 6 více
V r. 2016
bylo
přestupků
o 11 méně

17,39

0

17,39

196.8
3

Z dat získaných od Městské policie Hořovice vyplynulo, že vzrostl počet přestupků proti majetku, počet
ostatních druhů přestupků se snížil. Jedná se o přestupky na území města Hořovice a index je vypočítán
z počtu obyvatel města Hořovice.
Přestupky řešené policií České republiky
Počet obyvatel

Přestupky – abs. počet

Index na 10 tis. obyvatel

druh

k
30.9.2
016

změna
proti
roku
2015

Rok
2015

K
30.9.
2016

Změna
2015-2016

Rok
2015

Rok
2016

Změna
20152016
(index)

Proti
veřejnému
pořádku

16.053

Nelze
získat
relevan
tní
údaje

9

9

V r. 2016 byl
zaznamenán
stejný počet
přestupků
jako v roce
2015

x

5,61

x

Proti
občanskému
soužití

110

92

X

57,31

x

Proti majetku

128

123

x

76,62

x

Na úseku
ochrany před
alkoholismem a
jinými
toxikomaniemi

18

22

V r. 2016
bylo
přestupků
o 18 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 5 méně
V r. 2016
bylo
přestupků
o 4 více

x

13,70

x

Změna
20152016
(%)

OOP Hořovice na úseku přestupkového řízení
V rámci přestupkového řízení bylo na OOP Hořovice v roce 2016 zaevidováno 9 přestupků proti
veřejnému pořádku, 92 přestupků proti občanskému soužití, 123 přestupků proti majetku a 22 přestupků
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jedná se o území celého služebního
obvodu OOP PČR Hořovice. Vzhledem k tomu, že nebylo možné získat údaje o počtu obyvatel ve
služebním obvodu OOP PČR Hořovice za rok 2015, nelze vypočítat index, změnu ani procentní výši
změny.

3. Identifikace problémů/rizik, které je nutné řešit
Cíle:
1. Fungující systém prevence kriminality, vzájemná propojenost složek působících v oblasti prevence
kriminality, nestátních neziskových organizací, zástupců města, veřejné správy, městské a státní policie.
2. Občané, kteří jsou schopni zabezpečit sebe i svůj majetek a mají dostatek informací, na základě kterých
dokáží předcházet trestné činnosti.
3. Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města Hořovice a zvyšování důvěry občanů v PČR a MP.
4. Zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro činnosti v rámci prevence kriminality a
posilování spolupráce všech zainteresovaných složek při plánování a realizaci preventivních opatření.
5. Pomocí všech výše uvedených opatření snižovat míru a závažnost trestné činnosti.
Cílové skupiny pro rok 2017:
1. Kriminálně rizikové děti a mladiství pocházející ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
2. Kriminálně rizikoví dospělí
3. Občané města Hořovice
4. Muzeum Hořovicka
Shrnutí:
Hořovice jsou městem, které se stále rozvíjí. To je dáno jeho velmi dobrou polohou na spojnici mezi
Prahou a Plzní a také tím, že v jeho blízkosti vyrostlo v nedávné době hodně komerčních zón, které
výrazně snížily počty nezaměstnaných v Hořovicích i celém ORP. Zároveň tím, jak se Hořovice
rozrůstají, a zvětšuje se rozloha zastavěné plochy, zvětšuje se i monitorovaná rozloha, která s sebou může
nést vznik rizikových a odloučených lokalit.
Z dokumentu Bezpečnostní analýza města Hořovice vyplývá, že největší výskyt rizikového chování byl
zaznamenán v lokalitách Palackého náměstí, autobusového nádraží, Valdeka a sídliště Višňovka. Dále je
v Hořovicích evidována jedna vyloučená lokalita – místo, kde stojí objekt holobytů. Časté problémy se
také vyskytují v objektu sociálních bytů „Špejchar“. Každá z těchto oblastí má individuální charakter
problémů. Cílem procesu prevence kriminality není přesunutí těchto problémů do jiných oblastí, ale
zajištění takových prostředků, které umožní lepší a kvalitnější monitoring a cílenou odbornou práci
s danou lokalitou a cílovými skupinami pro ochranu zdraví a majetku. Ve všech těchto lokalitách se
vyskytují děti a mladiství, kteří pocházejí ze socio-kulturně znevýhodněných rodin. Značná část z nich má
již zkušenosti s některým druhem protizákonného jednání. U těch dětí a mladistvých z této cílové
skupiny, kteří se zatím protizákonného jednání nedopustili, ale jsou ohroženi podmínkami, ve kterých
vyrůstají, je velmi důležité aplikovat včasná preventivní opatření, která pomohou k předcházení
rizikového chování výše uvedené cílové skupiny.

Projekty prevence kriminality města Hořovice pro rok 2016, které počítají s dotací
z Programu prevence kriminality MV ČR a spoluúčastí města Hořovice:
1. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Program prevence kriminality pro rok 2017 je v souladu s Bezpečnostní analýzou Strategie prevence
kriminality města Hořovice na období 2015-2018. Z Bezpečnostní analýzy vyplynuly dva základní
projekty pro eliminaci nejčastěji se objevujících negativních jevů v Hořovicích a to vandalismu, násilí a
užívání a distribuce návykových látek. Jedním z projektů je realizace městského kamerového dohlížecího
systému a druhým zajištění prostředků pro efektivnější fungování Městské policie Hořovice. Od roku
2015 dochází postupně k zefektivňování fungování městské policie a to rozšiřováním technického
vybavení, počtu pracovníků a s tím souvisejícím rozšiřováním pracovní doby městské policie. Na základě
dotace získané od Ministerstva vnitra ČR mohlo město Hořovice vybudovat městský kamerový dohlížecí
systém, který má celkem šestnáct funkčních kamerových bodů, které jsou strategicky umístěné tak, aby
zabíraly nejdůležitější místa ve městě. Tento systém má dva výstupy, jeden pro potřeby městské policie a
druhý pro potřeby obvodního oddělení PČR. Na základě informací získaných od městské policie a
obvodního oddělení PČR Hořovice značnou měrou pomohlo vyhodnocování záběrů ze
stávajících kamerových bodů k objasnění velkého počtu protiprávních činů, ke zjištění doby spáchání
činu a identifikaci pachatelů. Z jednání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality vyplynulo, že
město Hořovice potřebuje dalších šest kamerových bodů, z nichž nejdůležitější jsou dva kamerové body a
to: umístění kamery v objektu Starého zámku a dále také v ulici Vrbnovská, kde se nachází objekt
Pavonu:
1. Ulice Vrbnovská – pohled na objekt Pavonu – budova, ve které probíhají diskotéky – v těsném
sousedství sídliště Višňovka – obyvatelé sídliště jsou velice často rušeni od nočního klidu, dochází
k ničení odpadkových košů a kontejnerů, roznášení odpadků po území sídliště, často je zde zaznamenána
snaha dostat se násilím do vchodů panelových domů v těsném sousedství objektu. Dochází zde také
k porušování obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.
2. Objekt starého zámku – jedná se o historický objekt - kulturní památku s velkým dvorem, který je ve
tvaru písmene U obestoupen budovami a se vstupní branou. V objektu sídlí služebna OOP PČR Hořovice,
Rodinné centrum Kaleidoskop, Galerie Hořovice a nejdéle od dubna 2017 také Muzeum Hořovicka. Ve
velice krátké době se sem přestěhuje i městská knihovna. Jednou z podmínek pro provoz Muzea, v jehož
depozitáři budou sbírkové předměty velké hodnoty, je instalace kamerového bodu, který bude zabírat
vchody celé tvrze starého zámku.

Žadatel o dotaci: Město Hořovice
Realizátor: Město Hořovice
Dodavatel: ČIP, s.r.o.
Hlavní cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti a zajištění klidu pro obyvatele sídliště Višňovka, zajištění
bezpečného provozu Muzea Hořovicka a celého objektu Starého zámku.
Další cíle projektu:
1. Za pomoci vhodně umístěných kamerových bodů zajistit efektivnější vyšetření závadového
chování návštěvníků diskoték v objektu Pavonu, preventivní působení na tyto osoby v rámci jejich
chování při a po návštěvě diskotéky, zajištění klidu pro obyvatele sídliště Višňovka, kteří bydlí
v těsném sousedství objektu Pavonu.
2. Zajištění bezpečného uložení sbírek v Muzeu Hořovicka, které se nachází v kulturní památce
objektu Starého zámku. Pomoc při efektivním vyšetření a objasnění protiprávní činnosti, která by
se mohla v celém objektu udát, preventivní působení v rámci protiprávní činnosti.
Cílová skupina:
1. Občané města Hořovice – obyvatelé sídliště Višňovka
2. Objekt Starého zámku
Aktivity projektu:
1. Pořízení a instalace kamerových bodů
2. Průběžný monitoring a vyhodnocení efektivity kamerových bodů
Podrobný popis aktivit:
1. Na základě výběrového řízení bude vybrán dodavatel, který provede také instalaci kamer a
propojení celého systému.
2. Obsluha kamer bude zajišťována a za její kvalitu bude ručit příslušník obvodního oddělení PČR
Hořovice spolu se strážníkem Městské policie Hořovice (nebo jiným určeným zaměstnancem
městské policie) na základě proškolení dle potřebných požadavků a získání potřebných certifikátů.
3. Práce se záznamy bude prováděna (tvorba a evidence záznamů, doba uložení záznamů,
dokumentace, předávání informací, skartace a ostatní nakládání) v souladu s platnou legislativou
ČR a zároveň s vnitřními směrnicemi úřadu (Spisový a skartační řád města)
4. Na základě vnitřních směrnic bude garantováno právo na soukromí občanů při provozu MKDS
(zejména ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů – tj. účel monitorování, kdo bude správcem dat, ochrana soukromí, ochrana před
zneužitím, možnost zablokování monitoringu, práce se záznamy, délka uchovávání záznamů, §11
informační povinnost se na policii nevztahuje, přesto by občané u MKDS měli být informováni o
skutečnosti, že vstupují do monitorovaného prostoru.

5. Sdílení záznamů s PČR bude zajištěno replikační metodou záznamů s možností obsluhy
kamerového systému, přičemž právo pracovat s natočenými materiály bude pouze na pracovnících
Městské policie Hořovice.
6. Provozovatel Městská policie Hořovice má zavedeny standardní postupy pro hodnocení efektivity
MKDS.
Řízení projektu: vedoucí odboru technického a dopravního
Harmonogram projektu:
 Leden 2017 - zpracování projektového záměru a jeho schválení radou města Hořovice, podání
žádosti o dotaci
 Duben 2017 – oznámení o přidělení (nepřidělení) dotace
 Květen 2017 – přidělení dotace
 Červen 2017 – výběrové řízení na dodavatele
 Červenec, srpen 2017 – realizace – instalace kamerových bodů a jejich zprovoznění
 Září – prosinec 2017 – monitoring a vyhodnocení funkčnosti
Rozpočet projektu:
MKDS Hořovice - položkový rozpočet
Rekapitulace kamerového systému, rozšíření o 2x kamerový bod

Ozn.
M1-2017

KB1-2017

KB2-2017

Popis
Monitorovací
pracoviště Mě
Policie
Kamerový bod
1/2017 Vrbnovská ulice
Kamerový bod
2/2017 - Starý
Zámek

Bez DPH
12 064,00 Kč

DPH 21%
2 533,44 Kč

Celkem s DPH
14 597,44 Kč

183 359,00 Kč

38 505,39 Kč

221 864,39 Kč

84 570,00 Kč

17 759,70 Kč

102 329,70 Kč

279 993,00 Kč

58 798,53 Kč

338 791,53 Kč

Celkem za MKDS
MKDS Hořovice
část: monitorovací pracoviště městské
policie

NÁZEV
Software
Monitorovací software pro správu IP kamer

TYP

KS
1

CELKEM
- Kč

- stávající
Licence pro 1-kameru Genetec Security
Center
Ostatní
Výchozí revize
Programování, konfigurace
Drobný spojovací materiál, sádra atd.
Přesun materiálu
Výškové práce, plošina

2

8 064,00 Kč

0
1
0
1
0

- Kč
3 000,00 Kč
- Kč
1 000,00 Kč
- Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

12 064,00 Kč

MKDS Hořovice
část: kamerový bod 1/2017 - VRBNOVSKÁ
ULICE (na sloup VO)
NÁZEV
Kamera
2MP Full HD 20x Compact Network PTZ
Camera, Built-in 20x optical zoom lens (4.45 ~
89mm) 30fps@1080p, Day & Night (ICR),
Intelligent video analytics, Face and audio
detection, Tampering, IP66
Konzole k SpeedDome kamerám pro
vnitřní/venkovní montáž na zeď
Adaptér ke konzole pro montáž na sloup
Přenos videosignálu
Mikrovlný spoj PREMIUM Full Outtdoor ant.
Integra 28dB
Příslušenství pro montáž
Box pro přepěťovou ochranu IP66
Kombinovaná přepěťová ochrana pro Power over
Ethernet.Kombinace přepěťové ochrany pro
linkovou a napájecí část.
Napájení, příslušenství, vybavení rozváděče
Zálohovaný zdroj dobíjený ze sloupu veřejného
osvětlení(komplet, měnič napětí 24V230V,
nabíječ akumulátorů 24V/12.5A, akumulátory
12V/80Ah, montážní box IP66 700x500x250,
držáky a konzole, kabely, instalační materiál)
Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím
vf filtrem
pro ochranu řídicích systémů MaR, EZS, EPS
apod. proti
pulsnímu přepětí a vf rušení.
Napojení zdroje na připojovací svorkovnici VO
Vzdálené monitorování rozváděče
Signamax průmyslový switch 5x10/100BaseT/Tx,
PoE(4x), -10 + 60
Quido ETH 4/4 - 4 vstupy, 4 výstupy

TYP

KS

SNP-6201HP

1

52 220,00 Kč

SBP-300WM

1

610,00 Kč

SBP-300PM

1

610,00 Kč

SCS 17GHz

2

35 134,00 Kč

DL-Cat. 5e POE

2
2
4

6 690,00 Kč
400,00 Kč
8 132,00 Kč

AKUBOD

1

46 722,00 Kč

DFA-275DF16

1

1 631,00 Kč

1

500,00 Kč

1

3 722,00 Kč

1

3 190,00 Kč

signamax 0657405PC16
QUIDO_ETH_4
/4

CELKEM

Plexi kryt pro I/O modul Quido
Plastový rámeček s držákem na lištu DIN 35 mm
Teploměr pro Quido - silikon, 1m
Spínaný zdroj 48V/1,25A na lištu DIN
Spínaný zdroj 12V/1,25A na lištu DIN
Hlídací napěťové relé - 1 fázové DC 6 - 30 V
Hlídací napěťové relé - 1 fázové AC 48 - 276 V
Relé na DIN - 12 V/230V 10A
Zásuvka modulová na DIN 250V/16A
MG kontakt AL s hliníkovou fólií a pracovní
mezerou 15mm
Montážní doplňky, prokabelování, DIN lišta
Instalační materiál
FTP outdoor kabel CAT5e
Napájecí kabel 1x2x0.8
CYKY 3x2.5
Vodič instalační H07V-U 1x6 mm - zelenožlutý
Trubka PVC 16mm monoflex
Lanko pro zavěšení kabelu, příslušenství
Materiál pro uchycení trubky PVC na plechocou
střechu
Ostatní práce
Výchozí revize
Oživení KB, konfigurace SW
Drobný spojovací materiál, sádra atd.
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Výškové práce, plošina

QUIDO_THER
MO_S_1m

HRN-34
HRN-35
RELE_DIN_12

CY6

1
1
1

95,00 Kč
180,00 Kč
360,00 Kč

1
1
1
1
2
2
1

870,00 Kč
590,00 Kč
580,00 Kč
570,00 Kč
380,00 Kč
280,00 Kč
109,00 Kč

1

1 000,00 Kč
180,00 Kč
170,00 Kč
110,00 Kč
64,00 Kč
160,00 Kč
- Kč
- Kč

10
10
5
5
10
0
0

500,00 Kč
2 400,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
7 200,00 Kč

1
1
1
1
9

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

183 359,00 Kč

MKDS Hořovice
část: kamerový bod 2/2017 - Starý Zámek
NÁZEV
Kamera
2MP IP kamera snímací čip 1/3" PS CMOS, 4.4589mm / 63°-3.5°, auto ICR filtr,
20x optický a 16x digitální zoom, citlivost 0 lux
(BW) IR zap / 1.5 lux (Color) při F=1.6,komprese
obrazu H.264/MJPEG, WDR, integrovaný
adaptivní noční IR přísvit 100m, 10/100Mb
Ethernet, rozlišení 1920x1080, 1280x1024,
1280x720P, 704x576 při 25 sn./s,při WDR 15 sn./s,
včetně venkovního krytu, instalační konzoly SBP300-xx,4 poplachové vstupy, 2 poplachové výstupy,
krytí IP66, napájení 24VAC-30/90W (IR a
vyhřívání zap),, rozměr průměr 248x400mm, 6.6kg
Konzole k SpeedDome kamerám pro
vnitřní/venkovní montáž na zeď
Adaptér ke konzole pro montáž na roh

TYP

KS

SNP6200RHP

1

SBP300WM
SBP300KM

1

CELKEM
56
710,00 Kč

610,00 Kč
1
770,00 Kč

Instalační materiál
FTP outdoor kabel CAT5e
Napájecí kabel 1x2x2.5
CYKY 3x2.5

90
90
10

1 620,00 Kč
1 980,00 Kč
220,00 Kč
1 440,00 Kč

Trubka PVC 20mm monoflex
Ostatní práce
Výchozí revize

90

Propojení se stávající technologié pro přenos a
napájení
Oživení KB, konfigurace SW
Drobný spojovací materiál, sádra atd.
Mimostaveništní doprava materiálu a osob
Výškové práce, plošina

1

500,00 Kč
3 120,00 Kč

1
1
1
9

2 400,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
7 200,00 Kč

1

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH
Požadavek na dotaci ve výši:
Spoluúčast města ve výši 10%

84 570,00 Kč
315.000,- Kč
35.000,- Kč

Další projekt, kde se bude město Hořovice podílet na realizaci jako partner, ale nežádá o dotaci
z dotačního titulu MV
1. Letní pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2017 je v oblasti sociální prevence v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018 –
Prioritou č. 4 – Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením –
Opatřením 4.6 – Podpora sociálně aktivizačních služeb – kdy na základě skutečností zjištěných v rámci
Analýzy Rizikové jevy u dětí a mládeže vyvstala potřeba dlouhodobé kontinuální práce s touto cílovou
skupinou, tak, aby se v co nejširší míře předcházelo vzniku a rozvoji patologického chování dětí
z rizikových rodin a aby se s těmito dětmi pracovalo v rámci ověřených postupů a na základě předchozích
zkušeností z práce s nimi.
Ve městě Hořovice je již od r. 2014 v rámci výše uvedených postupů poskytována organizací Poradna pro
občanství/občanská a lidská práva služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Od r. 2015 poskytují SAS také organizace Farní charita Beroun
a Farní charita Starý Knín. Jako velmi vhodná navazující aktivita se v tomto směru jeví uspořádání
letního pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, kdy pomocí sociálně
rehabilitačních činností spojených s pobytem zaměřeným na zážitkovou pedagogiku lze předejít
možnému nebo i počínajícímu selhání v chování. Program tábora je zaměřen na pomoc dětem, které se
vlivem nízkopříjmového i jinak rizikového prostředí, ve kterém vyrůstají, cítí vyčleněné z běžného
kolektivu, nemají volnočasovou náplň a obtížně si hledají vhodné kamarády.
Podařilo se navázat spolupráci s městem Beroun, které v rámci programů prevence kriminality již tyto
tábory realizuje a bylo nám nabídnuto připojit se k realizaci tábora v r. 2016. Město Beroun bude
žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality, který vyhlašuje
Ministerstvo vnitra ČR. Poměr dětí a finanční spoluúčasti bude 2 (Beroun):1(Hořovice). Z oblasti
Berouna se tábora bude účastnit 20 dětí, z Hořovic 10.
Žadatel o dotaci: město Beroun
Partner žadatele o dotaci: město Hořovice
Realizátor: město Beroun a město Hořovice
Hlavní cíl projektu: Prevence rizikového chování u dětí, které pocházejí ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
Další cíle projektu:
a) Poskytnout dětem z cílové skupiny zažít pocit spolupráce, pochopení a sdílení, umožnit jim strávit
část prázdnin v podnětném a obohacujícím prostředí, naučit je přijatelnému chování a komunikaci
a ukázat jim možnosti jak postupovat v oblastech možného životního selhání.
b) Prostřednictvím dětí působit na dospělé členy rodiny – možnost navázat s nimi kontakt a
poskytnout jim poradenství a doprovázení při řešení výchovných či jiných problémů.
Cílová skupina: děti ve věku 6-16 let z Hořovic, které jsou klienty OSPOD, NZDM (Poradny pro
občanství/občanská a lidská práva), Farní charity Beroun a Farní charity Starý Knín.
Vytipování dětí z Hořovic pro tuto aktivitu provedou tyto subjekty: OSPOD MěÚ Hořovice, Poradna pro
občanství/občanská a lidská práva, Farní charita Beroun a Starý Knín.
Předpokládaný počet dětí z Hořovic: max. 10.

Aktivity projektu:
Spoluúčast na realizaci desetidenního letního sociálně – rehabilitačního pobytu (tábora) pro 10 dětí
z Hořovic (klienti OSPOD Hořovice, Poradna pro občanství, Farní charity Berouna Starý Knín) a 24 dětí
z Berouna (klienti OSPOD Beroun, Farní Charity Beroun a Pro zdraví 21 - Klubu 21). Tábor navazuje na
celoroční odbornou systematickou a kontinuální práci s cílovou skupinou, která se zaměřuje na rozvoj
sociálních dovedností prostřednictvím řízených volnočasových aktivit s těmito dětmi.
Vytipování dětí provede každá organizace samostatně. Konečný výběr dětí se uskuteční na společném
setkání organizací (společné setkání se uskuteční odděleně pro Hořovice a pro Beroun).
Pobyt je naplánován na červenec 2016.
Tábor bude veden odbornými pracovníky se sociálně právním a pedagogickým vzděláním a preventisty.
Vedle běžných táborových aktivit bude program pobytu, na jehož sestavení se budou podílet i pracovníci
OSPOD , obsahovat i specificky zaměřené programy (interaktivní zážitková pedagogika, psychosociální
výcvik atd.) Tábor bude celkově zaměřen zejména na nácvik kolektivního chování, toleranci, komunikaci
a nácvik předcházení rizikovému chování, se kterým se tyto děti v běžném životě setkávají.
Rodiče vybraných dětí se budou drobnou částkou finančně podílet na úhradě tábora, aby pro ně bylo
motivací děti na tábor poslat a na poslední chvíli je neodhlásit.
Řízení projektu: manažerka prevence kriminality města Beroun ve spolupráci s manažerkou prevence
kriminality města Hořovice
Realizační tým projektu pro Hořovice:
1) Pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD města Hořovice
2) Členové Odborné pracovní skupiny pro prevenci kriminality města Hořovice
3) Pracovníci Poradny pro občanství/občanská lidská
4) Pracovníci Farní charity Beroun
5) Pracovníci Farní charity Starý Knín
Realizační tým projektu pro Beroun:
1) Pracovníci Oboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství – OSPOD města Beroun
2) Členové pracovní skupiny – Komise pro prevenci kriminality města Beroun
3) Pracovníci Farní charity Beroun
4) Pracovníci Pro zdraví 21 – Klub 21
5) Pracovníci Českého červeného kříže – Azylového domu a domu na půl cesty Berounka
Harmonogram projektu:
 Leden 2017
 zpracování projektového záměru a jeho schválení radami měst Hořovice a Beroun












Duben až červen 2017
informace o přidělení (nepřidělení) dotace, případné úpravy v projektu
dojednání vytipovaného místa pobytu a lektorů
uhrazení zálohy na místě konání pobytu
zajištění dopravy na místo pobytu
vytipování dětí a dojednání podmínek pobytu s jejich rodiči (zjištění případných zdravotních
omezení či rizik)
uzavření DPP s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a lektory pobytu
nákup potřeb (lékárnička, odměny, výtvarné a drobné sportovní potřeby)
uhrazení spoluúčasti ze strany rodičů dětí
uzavření pojištění pro děti na dobu pobytu
příprava aktivit pobytu – minimálně 2 společné schůzky realizačního týmu projektu

 Červenec 2017
 realizace samotného projektu

 Prosinec 2017
 vyhodnocení efektivity projektu a přínosu pro cílovou skupinu, zpětná vazba
Rozpočet projektu:

Rozpočet na tábor 2017
Celkem
Pobyt. náklady (na
10 nocí pro 30 dětí,
5 vedoucích, 290,Kč osoba/den, 2
vedoucí zdarma,
celkem 33 osob)
Doprava
Odměna 5
vedoucím (hlavní
vedoucí a
programový
vedoucí 130 Kč/
hod., 3 vedoucí
100 Kč/hod.x 11
dnů x 8 h.)

Dotace
MV ČR

95 700

Město
Beroun

Rodiče
Beroun *

Město
Hořovice

95 700

3 000

2 000

49 280

25 300

9 987

1 000

6 000

4 993

Pojištění
Nákup spotřebního
materiálu (výtv.
potřeby,
lékárnička, apod.)
Nákup odměn pro
děti

4 400

2 933

1 467

5 220

3 480

1 740

7 500

5 000

2 500

Výlety - doprava,
vstupné, apod.

6 600

4 400

2 200

Výlety –
občerstvení apod.

1 800

1 200

600

Celkem

173 500

Rodiče
Hořovice *

121 000

29 000

6 000

14 500

3 000

3 000

*Příspěvek rodičů byl stanoven na cca 10% úhrady za pobytové náklady každého dítěte.

Do rozpočtu projektu byly jednotlivé položky započteny dle zjištěných cen v místě obvyklých, jedná se
ovšem o ceny pouze orientační, které se mohou do doby realizace projektu mírně změnit.
Udržitelnost projektu, návaznost na další projekty:
Ke konci roku 2017 bude vyhodnocen přínos pobytového letního tábora pro děti. Na vyhodnocení se bude
podílet celý realizační tým projektu. Dojde ke srovnání situace cílové skupiny dětí a jejich rodin před a po
realizaci projektu. Na tento projekt kontinuálně bez přerušení naváže další systematická práce s cílovou
skupinou – aktivity v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a také práce na OSPOD MěÚ Hořovice.
Kritéria hodnocení efektivity projektu:

1. Účast cílové skupiny – dětí na pobytovém táboře.
2. Zpětné vazby a informace o chování dětí z rodin zapojených do projektu (informace od pracovníků
OSPOD MěÚ Hořovice, Poradny pro občanství/občanská a lidská práva, Farní charity Beroun a Starý
Knín)
3. Zpětná vazba od cílové skupiny projektu – rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci
4. Zpětná vazba od základních škol zúčastněných dětí (přínos pobytového tábora pro dané dítě).

