Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2009
konaného dne 12. 11. 2009
Přítomni:
1. Vaněk Petr

7. Necid Radovan

2. Musil Michal

8. Slámečka Jan (předseda)

3. Malina Jiří

9. Kalabus Pavel

4. Palát Milan

10. Holub Antonín (místopředseda)

5. Průža Jiří

11. Murárik Jan (tajemník)

6. Cejpek Stanislav
Omluveni:
1. Kopecký Pavel
Hosté:
1. Míka Jan, ředitel Krajské správy údržby 2. Soukup Jaroslav, provozní náměstek
silnice Vysočiny, p.o.
Krajské správy údržby silnice Vysočiny, p.o.

Program:
1. Zpracování Plánů zimní údržby KSÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti
IZS. Jednání s ředitelem KSÚS kraje Vysočina k bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích v zimních podmínkách, ukázka nové techniky na zimní údržbu; Ing. Jan
Míka, ředitel KSÚS kV
2. Informace o čerpání rozpočtu kraje – kapitola PO a IZS; Jan Slámečka
3. Projednání návrhu Programu prevence kriminality na rok 2010; Jan Murárik
4. Příprava Návrhu rozpočtu kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok 2010; Jan Slámečka
5. Dotace kraje na pořízení testerů na alkohol pro potřeby městských policií;
6. Diskuse, různé;
7. Závěr.
Zahájení, prezence, schválení programu jednání
J. Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
1. Zpracování Plánů zimní údržby KSÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti
IZS. Jednání s ředitelem KSÚS kraje Vysočina k bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích v zimních podmínkách, ukázka nové techniky na zimní údržbu
Jan Míka, informoval členy komise o plánu zimní údržby. Zimním období je od 1.11.2009. 31.3.2010. V plánu zimní údržby pro období 2009-2010 dojde ke změně přejezdové vzdálenosti,
což znamená, že sypače se budou otáčet v místě nejbližší obce nebo vhodném místě mezi
okresy. Pro letošní rok bylo Ministerstvem životního prostředí povolen posyp solí na celém
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úseku silnici č. 602 (Jihlava - Pelhřimov). Rovněž informoval, že letos bylo nakoupeno 28
nových sypačů IVECO vč. nástaveb. Vozový park byl tak výrazně omlazen. Ze zkušeností
loňské zimy vyslovil názor, že je nutno zvážit ústředními orgány od příštího roku zavedení
celoplošného používání dopravní značky „Zimní výbava“ na celém území ČR. Plán zimní údržby
KSÚSKV je k nahlédnutí na Odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.
Zajišťování zimní údržby je rozděleno na tzv. „okruhy“, kterých je v kraji Vysočina 122, z toho
jsou 4 okruhy zabezpečovány dodavatelsky. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti silnic
jsou:
pro I. pořadí do 3 hodin
pro II. pořadí do 6 hodin
pro III. pořadí do 12 hodin
Během jednání se dostavili členové komise Antonín Holub a Jiří Malina.
Jan Slámečka informoval o poradě konané dne 29.10.2009 v Humpolci se složkami IZS, kde
bylo o plánu zimní údržby hovořeno. Ministerstvo dopravy plánuje povinné celoplošné používání
zimní výbavy s účinností od 1.11.2010.
Jan Slámečka poděkoval Janu Míkovi a Jaroslavu Soukupovi.
Usnesení 06/06/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zpracování Plánů zimní údržby KSÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení
činnosti IZS, kterou přednesl ředitel KSÚS kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Informace o čerpání rozpočtu kraje – kapitola PO a IZS
Jan Slámečka informoval členy komise o čerpání rozpočtu kraje – kapitola IZS bylo 24,5 mil. Kč,
běžné výdaje cca 13,5 mil. Kč a ostatní kapitálové výdaje cca 11 mil. Kč.
Běžné výdaje – v současné době je 95 % vyčerpáno. Patří sem náklady na cvičení složek IZS
v rámci kraje, dotace obcím postižené přívalovými dešti a prostředky na požární ochranu
dobrovolným hasičům a na akceschopnost sborů prostřednictvím hasičského záchranného
sboru.
Ostatní kapitálové výdaje – v současné době je 70% vyčerpáno. Patří sem granty obcím na
zabezpečení obecního nemovitého majetku, dotace na projekty obcím v rámci programu
prevence kriminality, finanční pomoc při vzniku Krajské policejní správy, příspěvek Hasičskému
záchrannému sboru kraje Vysočina a dotace na stavbu mostu v Číchově. Prostředky na kapitole
PO a IZS budou do konce roku 2009 vyčerpány dle rozpočtu na uvedený rok.
Usnesení 07/06/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání rozpočtu kraje – kapitola PO a IZS
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání návrhu Programu prevence kriminality na rok 2010
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál „Projednání návrhu Programu prevence
kriminality na rok 2010“. Sdělil, že na každý kalendářní rok se vyhotovuje nový plán, který
vychází z materiálu „Koncepce prevence kriminality na roky 2009 – 2011“. Tento program
schvaluje Rada kraje Vysočina a následně i Zastupitelstvo kraje Vysočina.
Seznámil nejprve přítomné s vyhodnocením opatření z „Programu prevence kriminality na rok
2009“ Mezi nejvýznamnější patří.:

Číslo jednací:

KUJI /2009

Číslo stránky

2

-

-

-

byl zřízení pracovní tým pro kontrolu dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatření
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem, a jinými
návykovými látkami (komise pro problematiku „alkoholismu“).
instalace technických prostředků na bezpečnostně problémových místech obcí nejvíce
zatížených kriminalitou za účelem omezení násilné, majetkové trestné činnosti a
vandalismu. V tomto projektu nebylo podpořeno celkem 6 obcí z důvodu nenaplnění
požadovaného kritéria.
ochrana občanů před podvody a úvěrovými podvody
práce s pachateli a potenciálními pachateli trestných činů
boj proti extremismu
další realizované aktivity – realizace projektu Systému včasné intervence a Statistický
portál bezpečnosti

Následně J. Murárik seznámil členy BK s hlavním zaměřením „Programu na rok 2010“, který
obdrželi v podkladových materiálech. Zdůraznil především záměr kraje soustředit pozornost na
bezpečnost dálnice D1. Chceme docílit pravidelným monitoringem a kontrolou přístupových
komunikací k dálnici D1 omezit podmínky pro páchání trestné činnosti a zvýšit pro pachatelé
trestných činů nebezpečí, že budou dopadeni. K tomu instalovat technické prostředky
(kamerové dohlížecí systémy, osvětlení apod.) na příjezdové komunikace z dálnice D1 do obcí,
které jsou nejvíce zatíženy kriminalitou.
Závěrem všechny přítomné pozval na den otevřených dveří Krajského úřadu kraje Vysočina,
které se bude konat 2. června 2010, které bude zaměřeno na problém bezpečnosti občanů
v kraji.
Usnesení 08/06/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
BK 03/2009
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhu Programu prevence kriminality kraje
Vysočina na rok 2010 dle materiálu BK 03/2009-př.1
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
4. Příprava Návrhu rozpočtu kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok 2010
Jan Slámečka sdělil, že rozpočet kapitoly PO a IZS na rok 2010 byl ponížen na 74% stavu roku
2009. Na požární ochranu bude vyčleněno cca 9,5 mil. Kč. (6 mil. Kč pro dobrovolné hasiče a
3,5 mil. Kč pro profesionální hasiče), ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku cca 1,5
mil. Kč., aktivity kraje proti extremismu cca 30 tis. Kč. Jan Murárik vysvětlil položku cca 700 tis.
Kč na vybudování projektu vládního utajeného spojení Veda D.
Usnesení 09/06/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o přípravě Návrhu rozpočtu kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok 2010
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
5. Dotace kraje na pořízení testerů na alkohol pro potřeby městských policií
Jan Slámečka seznámil členy BK se závěry jednání komise pro problematiku „alkoholismu“.
Z jednání vyplynul závěr, že k operativnějšímu, razantnějšímu a prokazatelnému detekování
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konzumace alkoholu především mladistvími by bylo vhodné vybavit orgány městské policie
v kraji mobilními testery na alkohol.
Stanislav Cejpek vznesl dotaz, jaká je cena pořízení 1 testeru na alkohol. Jan Slámečka sdělil,
že pořízení vyjde cca 36 tis. Kč. K poskytnutí finančních prostředků na nákup testerů pro
městskou policii se rozvinula krátká diskuze.
Usnesení 10/06/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o jednání komise pro problematiku „alkoholismu“.
doporučuje
Radě kraje přispět na pořízení testerů na alkohol pro potřeby městských policií.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
6. Diskuze, Různé
Slámečka:
-> Rada kraje Vysočina rozhodla o jmenování Ing. Vladislavy Filové ředitelkou Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina (ZZS KV) s účinností od 1.11.2009.
-> Od 1.1.2010 byl jmenován policejním prezidentem plk. Mgr. Josef Bačkovský ředitelem
Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
-> Vyzval členy komise, že mohou své návrhy na tvorbu plánu činnosti na rok 2010 zasílat na email tajemníka (murarik.j@kr-vysocina.cz).
7. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 7. prosince 2009 od 11:00, v restauraci Tři
Knížata (Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava).
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.
Jan Slámečka v. r.
Předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala Eva Charvátová 17. 11. 2009
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