Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2009
konaného dne 07. 12. 2009
Přítomni:
1. Vaněk Petr

6. Necid Radovan

2. Musil Michal

7. Slámečka Jan (předseda)

3. Malina Jiří

8. Holub Antonín (místopředseda)

4. Palát Milan

9. Murárik Jan (tajemník)

5. Cejpek Stanislav
Omluveni:
1. Průža Jiří

3. Kalabus Pavel

2. Kopecký Pavel

Program:
1) Zahájení jednání, schválení programu, (Jan Slámečka, předseda komise);
2) Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise za rok 2009 (Jan Slámečka, předseda
komise);
3) Informace o novele pandemického plánu (Ing. Jan Murárik, tajemník);
4) Projednání plánu činnosti na rok 2010 (Jan Slámečka, předseda komise);
5) Diskuse, různé;
6) Oběd;
7) Závěr.

1. Zahájení jednání, schválení programu
Jan 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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Zhodnocení činnosti bezpečnostní komise za rok 2009
Zprávu předložil předseda komise Jan Slámečka.
Plán práce komise na rok 2009 zahrnoval 6 zasedání, uskutečnilo se 7 zasedání (včetně
7.12.2009)
Z toho bylo 5 zasedání výjezdních v objektech jejichž činnost úzce souvisí s problematikou
bezpečnosti a krizovým řízením. Součástí těchto jednání byla prohlídka objektů a seznámení
s jejich provozem.
• Hasičský záchranný sbor – krajské ředitelství (KOPIS)
• Policie ČR dálniční odd. Velký Beranov a budoucí Krajské ředitelství
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•
•
•

Záložní pracoviště krizového štábu
Jaderná elektrárna Dukovany
Krajská správa a údržba silnic

Komise projednávala následující témata:
V oblasti financí
• Informace o schválení a průběžném plnění rozpočtu kraje (kapitola IZS a PO) na rok
2009
• Příprava rozpočtu kraje na rok 2010
• Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na
akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí na rok 2009
• Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Krajskému sdružení hasičů
– SH ČMS kraje Vysočina
• Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na ochranu
obecního majetku na rok 2009
V oblasti požární ochrany
• Roční zpráva o Požární ochraně za rok 2008
• Činnost krajského operačního střediska
• Plán cvičení složek IZS na rok 2009
V oblasti Policie ČR
• Příprava zahájení činnosti Krajského ředitelství Policie ČR v kraji Vysočina
• Plánovaná bezpečnostní koncepce dálnice D1 po 1.1.2010
• Činnost operačního střediska Policie ČR
V ostatních oblastech – formou informací
• Provoz Jaderné elektrárny Dukovany se zaměřením na bezpečnost
• Plán zimní údržby silnic se zaměřením na bezpečnost
• Program prevence kriminality (plnění v r. 2009 a zaměření na r. 2010)
• Plán rozvoje kraje Vysočina v oblasti krizového řízení
• Lokální povodně na území kraje Vysočina 2009 (rozsah, součinnost složek IZS)
• Obnova území kraje po povodních v roce 2009
• Činnost pracoviště HZS – Krizového a havarijního plánování a ochrany obyvatelstva
• Činnost pracovní skupiny řešící problematiku alkoholismu
Současně Jan Slámečka informoval o propojení Bezpečnostní komise kraje Vysočina s
ostatními pracovními orgány v oblasti bezpečnostní problematiky a krizového řízení
prostřednictvím členství předsedy BK v následujících orgánech:
• Bezpečnostní rada kraje Vysočina
• Povodňová komise kraje Vysočina
• Pracovní skupina se zaměřením na prevenci kriminality
• Komise pro IZS při Radě Asociace krajů ČR
Usnesení 11/07/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o zhodnocení činnosti bezpečnostní komise za rok 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o novele pandemického plánu
Jan Murárik sdělil, že pandemický plán (dále jen „PP“) byl přijat v roce 2006. Popisuje jaké fáze
pandemie existují. V červnu 2009 vyhlásila Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) šestou
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fázi pandemie. PP se průběžně aktualizuje (kontakty, stav lůžek atd.). V létě 2009, kdy vyvstalo
akutní nebezpečí šíření viru N1H1, byl sestaven na kraji tým, který měl za úkol PP dopracovat
s ohledem na toto nebezpečí a aktualizovat ho. Současný PP je lépe komponován než minulý a
vychází z metodiky Ministerstva zdravotnictví pro tvorbu pandemických plánů v ČR. Skládá se
ze třech částí – informační, realizační a přílohové. PP lze nalézt na webových stránkách kraje.
S PP byla také seznámena Bezpečnostní rada kraje Vysočina.
Jan Murárik seznámil s „vakcinační strategií“ (příloha č. 10a a 10b PP) a s průběhem vakcinace
v ČR a kraji Vysočina.
Během jednání se dostavil člen komise Antonín Holub.
4. Projednání plánu činnosti na rok 2010
Návrh plánu činnosti na rok 2010 byl členům komise v předstihu zaslán v elektronické podobě.
Jiří Malina vznesl dotaz, zda BK považuje za účelné vypracovat studii bezpečnostních rizik
vyplývajících z ekonomické krize. Jan Slámečka dodal, že se tímto tématem bude BK zabývat.
Usnesení 12/07/2009/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
návrh plánu činnosti na rok 2010, který bude předložen Radě kraje Vysočina ke schválení.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze, Různé
V různém nebyly žádné náměty vzneseny.
6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Jan Slámečka v. r.
Předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala Eva Charvátová 14. 12. 2009
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