Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2010
konaného dne 18. 11. 2010
Přítomni:
1. Vaněk Petr

6. Slámečka Jan (předseda)

2. Musil Michal

7. Kalabus Pavel

3. Malina Jiří

8. Holub Antonín (místopředseda)

4. Palát Milan

9. Murárik Jan (tajemník)

5. Necid Radovan
Omluveni:
1. Průža Jiří

3. Cejpek Stanislav

2. Kopecký Pavel

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Informace o čerpání rozpočtu kraje - kapitola PO a IZS za 1.pololetí 2010;
2. Připravenost složek IZS na zimní období;
3. Projednání návrhu Programu prevence kriminality na rok 2011;
4. Příprava Návrhu rozpočtu kraje Vysočina - kapitoly PO a IZS na rok 2011;
5. Informace z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje 6. 10. 2010;
6. Diskuse, různé;
Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
1. Informace o čerpání rozpočtu kraje - kapitola PO a IZS za 1.pololetí 2010
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Jedná se o čerpání finančních prostředků
z rozpočtu kraje Vysočina z kapitoly Požární ochrana a IZS. V rozpočtu kraje Vysočina na
kapitole Požární ochrana a IZS jsou pro rok 2010 plánovány výdaje v celkové výši
17 142 000 Kč. Z toho je určeno na běžné výdaje 11 258 640 Kč a na ostatní výdaje
5 883 360 Kč. Převážnou část tvoří výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární
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ochrany jako jednotek integrovaného záchranného systému. Běžné výdaje slouží k zajištění
běžného provozu orgánů krizového řízení a na zajištění akutních výdajů v případě mimořádné
situace nebo krizové situace. Mezi běžné výdaje jsou řazeny prostředky na zabezpečení požární
ochrany – dotace obcím kraje Vysočina na akceschopnost jednotek SDH obcí v celkové výši
10 742 000 Kč. Pro letošní rok byla tato dotace oproti původnímu rozhodnutí krácena o 20 % –
1 185 000 Kč. Důvodem je nedostatek financí ve státním rozpočtu. Z celkové částky určené na
běžné výdaje je doposud vyčerpáno 67,97 %. Zbývající část bude vyčerpána do konce roku.
Celková částka určená na kapitálové výdaje je 5 883 360 Kč. Z kapitálových výdajů je hrazeno
zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku – 1 383 360 Kč. Kraj financuje aktivity v oblasti
prevence kriminality dle schváleného návrhu prevence kriminality kraje Vysočina a schválených
usnesení RK a ZK. Z těchto peněz je zajišťováno spolufinancování projektů obcí v oblasti
prevence kriminality.
Usnesení 08/05/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání rozpočtu kraje - kapitola PO a IZS za 1.pololetí 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Připravenost složek IZS na zimní období
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Na základě výše uvedeného zákona a prováděcí
vyhlášky zpracovává Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Plán zimní údržby silnic. Vlastník
neodstraňuje, ale pouze zmírňuje závady spojené s povětrnostními situacemi. Zimním obdobím
se dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Dále dodal, že na dálničním tělese D1 byl rozšířen úsek pro použití zimní výbavy. Informoval o
poradě složek IZS a „silničářů“ jak z kraje tak z SSÚD Bernartice, Velký Beranov a Domašov
(dálnice D1), která se uskutečnila 21. 10. 2010 v Humpolci za účasti 1. náměstka hejtmana
Vladimíra Novotného. Operační středisko HZS kraje Vysočina obdrželo telefonická spojení na
centrální dispečink KSÚSV. Jan Slámečka dodal, že na zimní údržbu v letech 2009-2010 kraj
Vysočina ze svého rozpočtu vydal cca 250 mil. Kč.
Usnesení 09/05/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o připravenosti složek IZS na zimní období.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání návrhu Programu prevence kriminality na rok 2011
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Jedná se o Zásady, které jsou od roku 2008
pravidelně vyhlašovány. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 (Program
2010) byl vypracován na základě hlavních bezpečnostních problémů formulovaných ve
spolupráci s Policií ČR a na základě opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality kraje
Vysočina na léta 2009 až 2011. Jako prioritní byla stanovena opatření k omezení trestné
činnosti páchané v obcích, jejichž územím prochází dálnice D1, k omezení majetkové trestné
činnosti a v oblasti kyberkriminality. Dále byla přijata opatření ke snížení trestné činnosti
páchané pod vlivem alkoholu, proti narůstající aktivitě extremistických hnutí, k řešení
narůstajících případů domácího násilí a k preventivní práci s recidivisty. Radovan Necid vznesl
dotaz, zda musí být prostředky vyčerpány do konce roku 2010. Josef Pokorný odpověděl, že
ano. Z důvodu nevyčerpání dotace z rozpočtu kraje Vysočina byla vyhlášena 2. výzva. Ve
srovnání s rokem 2009 došlo k poklesu o 192 trestných činů. Nárůst byl zaznamenán jen u
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násilné kriminality, majetkové kriminality u trestných činů distribuce a pěstování drog. Na rok
2011 je z krajského rozpočtu vyčleněna dotace ve výši 1,5 mil. Kč a státní dotace ve výši
938 tis. Kč.
Usnesení 10/05/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu schválit Program prevence kriminality na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Příprava Návrhu rozpočtu kraje Vysočina - kapitoly PO a IZS na rok 2011
Jan Slámečka podal informaci o návrhu rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet bude předložen ke
schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje. V současné době byl návrh rozpočtu
dne 9. 11. 2010 předložen k připomínkovému projednání v jednotlivých politických klubech.
Navržená částka pro rok 2011 u kapitoly Požární ochrana a IZS je cca 12 mil. Kč. Na položku
Ostatní složky a činnosti IZS je pro rok 2011 navržena částka ve výši 200 tis. Kč., na položku
Požární ochrana – dobrovolná část je na rok 2011 navržena částka ve výši 6 mil. Kč., na
položku Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku je na rok 2011 navržena částka ve
výši 1,5 mil. Kč., na položku Požární ochrana – profesionální část je na rok 2011 vyčleněna
částka ve výši 4,5 mil. Kč. MV poskytne na rok 2011 do rozpočtu kraje účelovou neinvestiční
dotaci ve výši 3,8 mil. Kč.
Usnesení 11/05/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o přípravě návrhu rozpočtu kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje 6. 10. 2010
Jan Murárik podal informaci z mimořádného zasedání BRK. Ředitel HZS kraje
plk. Ing. Drahoslav Ryba a ředitel KŘ Policie kraje Vysočina sdělili, že návrh státního rozpočtu
představuje u HZS pro rok 2011 krácení o 39% a u Policii ČR krácení o cca 50%. Ředitelka
ZZS kraje Vysočina Ing. Vladislava Filová konstatovala, že krácení může mít negativní vliv na
dobu dojezdu ke společné činnosti u pacienta. U policie byla navržena různá úsporná opatření,
např.: nájem prostor služeben za symbolickou cenu, zrušení policejních služeben, atd.
BRK přijala usnesení o písemném informování o vývoji a jeho možných důsledcích předsedu
vlády ČR, ministra vnitra, policejního prezidenta, generálního ředitele HZS ČR a předsedu
AK ČR což bylo provedeno. Hejtman kraje rovněž informoval radu kraje. V současné době došla
pouze jedna odpověď od generálního ředitele HZS ČR. Jan Slámečka doplnil, že procenta
krácení jsou myšlena u provozních nákladů. Ostatní kraje se k této problematice touto formou
nevyjádřily. Návrh státního rozpočtu dosud nebyl schválen a je ve fázi projednávání.

Usnesení 12/05/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje 6. 10. 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Diskuze, různé
Jan Slámečka informoval, že na některém z dalších zasedání komise bude přizván zástupce
KOUSu. Dále sdělil, že při cvičení složek IZS byl zjištěn problém při vzájemné komunikace. HZS
provede odbornou přípravu pracovníků složek IZS. Informoval o cvičení akceschopnosti při
realizaci hromadného neštěstí. Cvičení proběhlo v Nemocnici Havlíčkův Brod. Jan Murárik
informoval o plánovaném cvičení INEX 4. Do cvičení bude zapojeno v průběhu roku 2011 22
států. Náplní cvičení bude řešení následků teroristického útoku v Pelhřimově za použití
tzv. „špinavé bomby“. Podstatou cvičení bude řešení následných opatření po tom, co velitel
zásahu ukončí činnost složek IZS v místě události. Jedná se o štábní cvičení, které proběhne
dne 23. 3. 2011 v kongresovém sále KrÚ za účasti cvičících štábů Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, kraje Vysočina a města Pelhřimov. Na přípravě cvičení se bude podílet pracovní
skupina. Dne 15. 11. 2010 proběhlo již první zasedání této skupiny.
Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín zasedání bezpečnostní komise č. 6/2010 byl stanoven na čtvrtek 16. prosince 2010 od
11:00 hod. v Penzionu Rytířsko, Jamné 156.

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

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 25. listopadu 2010
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