Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 19. 04. 2010
Přítomni:
1. Musil Michal

5. Necid Radovan

2. Palát Milan

6. Kalabus Pavel

3. Kopecký Pavel

7. Holub Antonín (místopředseda)

4. Cejpek Stanislav

8. Murárik Jan (tajemník)

Omluveni:
1. Vaněk Petr

3. Průža Jiří

2. Malina Jiří

4. Slámečka Jan

Hosté:
1. Pokorný Josef (OSH)

2. MUDr. Edita Richterová

Program:
Zahájení jednání, schválení programu;
1. Činnost zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, jednání s ředitelkou ZZS Ing.
Vladislavou Filovou;
2. Statistika výjezdů ZZS v roce 2009 (Ing. Vladislava Filová);
3. Ukázka dispečinku ZZS a LZS (Ing. Vladislava Filová);
4. Informace k 3. zasedání Komise IZS při Radě AKČR, která se uskuteční 24.2. a 25.
2. 2010 v Telči (Jan Slámečka);
5. Projednání výzvy k předložení žádostí na dotaci prevence kriminality (Ing. Josef
Pokorný);
6. Diskuse, různé;
Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Antonín Holub, místopředseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“),
přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl upraven do následující podoby:
Zahájení jednání, schválení programu;
1. Činnost zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, jednání s ředitelkou ZZS Ing.
Vladislavou Filovou;
2. Statistika výjezdů ZZS v roce 2009 (Ing. Vladislava Filová);
5.3. Projednání výzvy k předložení žádostí na dotaci prevence kriminality (Ing. Josef
Pokorný);
3.4. Ukázka dispečinku ZZS a LZS (Ing. Vladislava Filová);
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5. Diskuse, různé;
Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

1.
Činnost zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
Vladislava Filová, ředitelka zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“), seznámila formou
prezentace přítomné členy komise s organizační strukturou, dislokací, technickým vybavením a
personálním obsazením ZZS kraje Vysočina. Vysvětlila způsob odborné struktury jednotlivých
výjezdových pracovišť ZZS. Popsala další výhled rozšíření a zkvalitnění služby ZZS ve třech
etapách. Nejbližší etapa předpokládá rozšíření stanovišť ZZS a to ve městech Jemnice, Velká
Bíteš. Termíny zahájení činnosti na těchto stanovištích ve Velké Bíteši od 15.5.2010,
v Přibyslavi od 1.6.2010, v Jemnici od 1.7.2010. O termínu zahájení provozu na dalších
stanovištích zařazených do druhé etapy výstavby ještě nebylo rozhodnuto.
2.
Statistika výjezdů ZZS v roce 2009
Edita Richterová popsala četnost druhu zásahů ZZS v roce 2009. Způsob transportů pacientů
včetně Letecké záchranné služby (dále jen „LZS“).
3.
Projednání výzvy k předložení žádostí na dotaci prevence kriminality
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Vysvětlil schéma dotací na program prevence
kriminality v roce 2010 - I. a II. část. Předložil členům komise návrh programu prevence
kriminality kraje Vysočina na rok 2010 II. část. Jedná se o použití finančních prostředků ve výši
1,2 mil. Kč vyčleněné v rozpočtu kraje Vysočina na prevenci kriminality a podporu aktivit obcí
nejvíce zatížených kriminalitou. K projednanému materiálu se rozvinula krátká diskuze. Jan
Murárik sdělil, že výše uvedená výzva, bude v sobě zahrnovat i možnost pro obce využít dotace
na ochranu majetku, neboť na rok 2010 nebyla za tímto účelem v rozpočtu kraje žádná částka
vyčleněna. Radovan Necid vyslovil názor, zda v roce 2011 by bylo možno opět vyčlenit finanční
prostředky z rozpočtu kraje na program ochrany majetku kraje. S tímto názorem souhlasili
všichni přítomní členové BK.
Usnesení 04/02/2010/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
 radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence
kriminality kraje Vysočina v roce 2010 dle materiálu RK-12-2010-xx, př. 1,


vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na
realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle
materiálu RK-12-2010-xx, př. 2.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 05/02/2010/Bk
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zvážit doporučení zastupitelstvu kraje vyčlenit v Rozpočtu kraje na rok 2011 finanční
prostředky v oblasti prevence kriminality, konkrétně na projekt ochrany obecního majetku.
Bezpečnostní komise je k tomuto doporučení motivována stále trvajícím velkým zájmem obcí o
tento projekt a také značnou účinností takto vynaložených finanční prostředků.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Číslo jednací:

KUJI 32577/2010

Číslo stránky

2

4.
Ukázka dispečinku ZZS a LZS
Vladislava Filová a Edita Richterová seznámily členy s činností dispečinku ZZS. Popsaly způsob
přijetí hovoru na tísňové lince 155 a spolupráci v případě nutnosti s ostatními složkami IZS.
Názorně byla provedena ukázka stanovení místa „volajícího pacienta“, které bylo zobrazeno na
displeji PC operátorky. Dále bylo popsáno četnost hovorů a příklady, kdy je operátorkou
nasazován vrtulník k záchraně pacienta. Byly odpovězeny další doplňující dotazy. Edita
Richterová popsala členům způsob výjezdu sanitky k pacientovi. Bylo popsáno vybavení sanitky
jak z hlediska medicínského vybavení, tak i z hlediska technického vybavení a komunikace
s dispečinkem ZZS.
5.
Diskuse, různé
Přítomní členové v rámci diskuze nevznesli žádné náměty.

Závěr
Antonín Holub poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 3/2010 bude včas upřesněn.

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

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 22. dubna 2010
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