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ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ RVKPP  

Výsledky hlasování a konečné znění přijatých usnesení 

 

Program 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP  

II. Dotace – návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky v r. 2014 z kapitoly Úřadu vlády 

České republiky 

III. Certifikace – návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

IV. Různé 

 

I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel – usnesení č. 01/0214 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

bere na vědomí 

informaci o plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ze dne 

21. listopadu 2013 a hlasování per rollam ze dne 30. prosince 2013. 

 

II.  Dotace – návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky na rok 2014 z kapitoly Úřadu 

vlády České republiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 02/0214 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

 návrh na rozdělení dotací v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před 

 drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2014 na realizaci jednotlivých 

 projektů protidrogové politiky v celkovém objemu Kč 76 631 000,- v členění dle přílohy č. 2, 

2. ukládá 

 řediteli sekretariátu RVKPP zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky 

 převod dotací navržených k uvolnění podle přílohy č. 2 realizátorům jednotlivých  protidrogových 

 programů. 
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III. Certifikace – udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky 

Rada přijala hlasy přítomných členů 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel – usnesení č. 03/0214 ve znění:  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

 udělení certifikace odborné způsobilosti programům protidrogové politiky dle návrhů 

 uvedených v předkládaném materiálu, 

2. ukládá 

 výkonnému místopředsedovi Rady zaslat statutárnímu zástupci žadatele o certifikaci 

 vyrozumění o rozhodnutí Rady spolu s certifikátem, v případě udělení certifikace, a to do  10 

 pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. 

*** 


