Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2011
konaného dne 24. 2. 2011
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

Hosté:
1. Josef Pokorný (OSH)

2. Pavel Dvořák (OSH)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Informace o schváleném Rozpočtu kraje na rok 2011 – Kapitola PO a IZS, (J. Slámečka);
2. Informace o hodnocení žádostí obcí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci
Programu prevence kriminality kraje vysočina na rok 2011, (J. Pokorný);
3. Projednání návrhu Zásad ZK pro poskytování příspěvků obcím kraje a příspěvku pro
Krajské sdružení hasičů pro rok 2011, (P. Dvořák);
4. Souhrnná informace o cvičeních složek IZS uskutečněných v roce 2010, plán cvičení
složek IZS na rok 2011, (J. Murárik);
5. 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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

1. Informace o schváleném Rozpočtu kraje na rok 2011 – Kapitola PO a IZS
Jan Slámečka okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu kraje Vysočina na Kapitole požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2011 plánovány výdaje v celkové výši 12,2 mil. Kč. Z toho je určeno
na běžné výdaje 6,2 mil. Kč a na ostatní výdaje 6 mil. Kč. Rozhodující část tvoří výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany, které jsou součástí integrovaného
záchranného systému. Další prostředky na udržení akceschopnosti jednotek SDH kraj obdrží
ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra v první polovině roku. O tuto dotaci kraj
požádal prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR. V letošním roce by měl kraj Vysočina
získat 3,8 mil. Kč. V rámci běžných výdajů je určeno 230 tis. Kč na zajištění cvičení složek IZS –
platby za služby související se zabezpečením cvičení složek IZS. Pro rok 2011 je prozatím
počítáno s rezervou ve výši 255 mil. Kč.
Usnesení 01/01/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schváleném Rozpočtu kraje na rok 2011 – Kapitola PO a IZS.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Informace o hodnocení žádostí obcí o poskytnutí dotací na realizaci projektů
v rámci Programu prevence kriminality kraje vysočina na rok 2011
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo
usnesením
č.
0521/07/2010/ZK
Program
prevence
kriminality
kraje
Vysočina
na rok 2011 (dále jen „Program“), Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce
2011 (dále jen „Zásady“) a Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů
v roce 2011 (dále jen „Výzva“). Na realizaci projektů byla přislíbena kraji na rok 2011 státní
dotace z rozpočtu kapitoly MV ve výši 938 860 Kč a v rozpočtu kraje Vysočina byly na prevenci
kriminality v roce 2011 vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. Na základě Výzvy
k předkládání projektů požádalo celkem 8 obcí o dotace v celkové výši 1 280 066 Kč.
K hodnocení projektů obcí byl ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina jmenován, v souladu
se zásadami Ministerstva vnitra ČR, pracovní tým složený z pracovníků krajského úřadu,
doplněný o konzultanta odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, zástupce Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina a předsedy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.
Hodnotící komise doporučila z předložených žádostí podpořit projekty obcí Žďár nad Sázavou,
Havlíčkův Brod, Telč, Chotěboř, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí a Polná. Celkový objem
požadovaných dotací těchto obcí činí 1 100 066 Kč, což je o 161 206 méně než přidělená státní
dotace. Na základě doporučení hodnotící komise byl odborem sekretariátu hejtmana zpracován
návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu z rozpočtu kraje
Vysočina na rok 2011 takto. Ze státní dotace ve výši 932 255 Kč podpořit v plném rozsahu
projekty obcí dle přílohy č.2 materiálu, z rozpočtu kraje Vysočina podpořit projekt města Polná
ve výši 167 811 Kč dle přílohy č. 3 materiálu a nepodpořit projekt města Jaroměřice nad
Rokytnou z důvodů uvedených v příloze č. 4 materiálu.
Josef Pokorný shrnul informace o dotacích. Státní dotace byla přidělena ve výši 938 860 Kč,
došlé požadavky jsou ve výši 932 255 Kč, zůstatek u státní dotace činí 6 605 Kč. Krajská dotace
byla přidělena ve výši 1,5 mil.Kč, zatím je požadavek ve výši 167 811 Kč, zůstatek u krajské
dotace činí 1 332 189 mil. Kč.
Ze zbylé části krajské dotace bude použita částka ve výši 60 tis. Kč na realizaci krajského
projektu – tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit z celého kraje Vysočina.
Dále 170 tis. Kč bude použito do oblasti elektronické bezpečnosti, případně částka bude použita
na projekt „Bezpečná Vysočina“. Z krajské dotace zůstává částka ve výši 1 102 189 Kč,
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která bude věnována na projekty situační prevence – rozšíření kamerového systémů,
mechanické zabezpečení objektů obcí atd.
Usnesení 02/01/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
stanovisko pracovní týmu pro hodnocení projektu obcí předložených v rámci Programu prevence
kriminality kraje Vysočina na rok 2011 a
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací dle předloženého
návrhu a
doporučuje
vyhlásit výzvu na předkládání žádostí na poskytnutí dalších dotací na realizaci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Projednání návrhu Zásad ZK pro poskytování příspěvků obcím kraje a příspěvku
pro Krajské sdružení hasičů pro rok 2011
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. Zastupitelstvem kraje Vysočina byl dne
14. 12. 2010 usnesením 0513/07/2010/ZK schválen v rámci rozpočtu kraje Vysočina, Kapitole
požární ochrana a IZS, § 5512 – příspěvek na věcné výdaje jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí kraje Vysočina (dále jen „SDH“) v celkové výši 6 mil. Kč. Tato částka se skládá
z příspěvků na soutěže a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného
pokrytí kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2010.
Z důvodu přehlednosti při vyplácení příspěvků jsou navrženy dvoje zásady. Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – Příspěvek na soutěže, propagaci
požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2011, podle kterých bude rozdělen
příspěvek ve výši 1,6 mil. Kč. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2011, dle kterých
bude rozdělen příspěvek ve výši 4,3 mil. Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek SDH
obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně
jeho aktualizace pro rok 2011. Z celkové částky 4 320 000 Kč příspěvku na akceschopnost
se dle těchto zásad ponechává nejdéle do konce měsíce září rezerva ve výši 94 000 Kč.
Jan Slámečka dodal, že kraj Vysočina je jediný kraj v celé ČR, kde jsou takto systémově
příspěvky rozdělovány.
Usnesení 03/01/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
schválení:
• Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – Příspěvek na soutěže, propagaci
požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2011 dle materiálu BKRK-01-2011xx, př. 1;
• Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina
na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2011 dle materiálu
BKRK-01-2011-xx, př. 2.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Souhrnná informace o cvičeních složek IZS uskutečněných v roce 2010, plán
cvičení složek IZS na rok 2011
Jan Murárik informoval o cvičeních složek IZS uskutečněných v roce 2010 a o plánu cvičení
složek IZS na rok 2011. Pohovořil o významnějších cvičeních v roce 2010. Dne 24. 2. 2010
proběhlo v Havlíčkově Brodě cvičení - požár ubytovny v noci s větším počtem zraněných.
Dne 29. června 2010 – Letecká havárie, „na palubě 30 osob“ – areál sjezdovky Harusův Kopec.
Dne 16. 9. 2010 proběhlo v Třebíči cvičení - Prověření STČ 01/IZS - uskutečněné a ověřené
použití radiologické zbraně (s využitím dekontaminace pomocí SDO II). V září proběhlo
v Pelhřimově cvičení - hromadná havárie, třídění raněných s nácvikem metody START.
Dne 24. 11. 2010 proběhlo v Jihlavě cvičení - Prověření STČ 10/IZS – nebezpečná porucha
plynulosti provozu na dálnici – štábní cvičení. Informoval ještě o provedení prověřovacího
cvičení v nemocnici v Havlíčkově Brodě a o cvičení ve spolupráci s Mze k použití mobilní
úpravny vody.
V roce 2011 proběhlo první cvičení dne 15. 2. 2011, které se uskutečnilo v lokalitě Janáčkova
stromořadí v Třebíči. Jednalo se o společné cvičení složek integrovaného záchranného systému
kraje Vysočina. Námětem cvičení byla dopravní nehoda autobusu s velkým počtem zraněných
osob. Při zhruba hodinu trvajícím taktickém cvičení si záchranáři procvičili vzájemnou koordinaci
a komunikaci při společném zásahu včetně převozu zraněných do nemocnice v Třebíči
k nemocniční péči. Dne 16. 5. 2011 proběhne cvičení v Havlíčkově Brodě – železniční nehoda.
Usnesení 04/01/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
souhrnnou informaci o cvičeních složek IZS uskutečněných v roce 2010 a plán cvičení složek
IZS na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuze, různé
Josef Pokorný rozdal členům komise propagační materiál „Patron Bezpečného Netu“,
který byl vydán olomouckým krajem. Tento materiál je určen pro drobné a střední podnikatele.
Pracovní skupina zabývající problematikou alkoholu vyhlásila soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ
o nejlepší plakát a webovou stránku s touto tématikou. Celkem se přihlásilo 23 žáků ze 12 škol.
Následně pracovní skupina vybere 3 nejlepší. Jan Murárik informoval členy o činnosti
Bezpečnostní rady kraje k průběhu a ukončení výzvy „Děkujeme, odcházíme“.

Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín zasedání bezpečnostní komise č. 2/2011 bude včas upřesněn. Bude se jednat
o výjezdní zasedání do Velké Bíteše a Velkého Meziříčí.

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

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 25. února 2011.

Číslo jednací:

KUJI 17622/2011

Číslo stránky

4

