Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2010
konaného dne 16. 12. 2010
Přítomni:
1. Vaněk Petr

5. Slámečka Jan (předseda)

2. Musil Michal

6. Kalabus Pavel

3. Malina Jiří

7. Holub Antonín (místopředseda)

4. Necid Radovan

8. Murárik Jan (tajemník)

Omluveni:
1. Palát Milan

3. Kopecký Pavel

2. Průža Jiří

4. Cejpek Stanislav

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2010;
2. Projednání návrhu plánu činnosti komise na rok 2011;
3. Diskuse, různé;
4. Pracovní oběd;
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 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
1. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2010
Členové komise dodatečně obdrželi podkladový materiál. Jan Slámečka tento materiál
okomentoval. Materiál bude předložen na lednovém zasedání rady kraje ke schválení. Doplnil,
že návrh rozpočtu, se kterým byli členové seznámeni na minulém zasedání, byl dne
14. 12. 2010 zastupitelstvem kraje schválen beze změn. Podkladový materiál bude zaslán
společně se zápisem.
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Usnesení 13/06/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
zprávu o vyhodnocení činnosti komise za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

2. Projednání návrhu plánu činnosti komise na rok 2011
Členové komise obdrželi s časovým předstihem návrh plánu činnosti komise na rok 2011. Jan
Slámečka okomentoval podkladový materiál.

Usnesení 14/06/2010/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
schvaluje
návrh plánu činnosti komise na rok 2011 a ukládá předsedovi bezpečnostní komise předložit jej
ke schválení radě kraje a na vědomí bezpečnostní radě.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Diskuse, různé
tajemník BK Jan Murárik informoval:
- na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 12. 2010 byl schválen materiál „Program prevence
kriminality kraje Vysočina na rok 2011“. Materiál byl schválen s jednou připomínkou od
RNDr. Miloše Vystrčila, která byla akceptována pro zpracování dokumentu na příští období.
- na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 12. 2010 byl schválen materiál „Návrh na provedení
rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o dotaci na
úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod“.
- na zasedání rady kraje dne 21. 12. 2010 bude projednán materiál „Návrh na poskytnutí
věcného daru obcím – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární
ochrana a IZS“. Jedná se o poskytnutí věcného daru městům Velké Meziříčí, Nové Město na
Moravě, Chotěboř, Moravské Budějovice a Světlá nad Sázavou ve formě přístrojů na měření
množství alkoholu v dechu s příslušenstvím. Rozšířením počtu městských policií, které disponují
moderními přístroji, přispěje kraj Vysočina k dalšímu snížení kriminality páchané pod vlivem
alkoholu.
- dne 15. 12. 2010 proběhla u HZS kraje koordinační porada ke strategii kraje k přípravě
starostů obcí po komunálních volbách v oblasti KŘ a bezpečnosti.
Na úrovni ČR:
• 19. 3. 2011 odborná příprava starostů obcí III. typu v gesci GŘ HZS ve školícím zařízení
Lázně Bohdaneč
na úrovni kraje :
• 27. 1. 2011 odborná příprava starostů všech obcí kraje v gesci hejtmana kraje v Třešti
• 2/4 roku 2011 odborná příprava starostů po jednotlivých ORP (15) v gesci KrÚ kraje
Vysočina, HZS kraje, Policie ČR a ZZS kV.
• květen, červen 2011 odborná příprava starostů obcí ležících v 20 km ZHP JE Dukovany
v gesci KrÚ, HZS kraje, ČEZ a.s. a KrÚ Jihomoravského kraje
Během jednání se dostavil člen komise Radovan Necid.
4. Pracovní oběd
Členové komise společně ukončili zasedání bezpečnostní komise pracovním obědem.
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Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín zasedání bezpečnostní komise č. 1/2011 bude včas upřesněn.
Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 17. prosince 2010
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