Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 4. 6. 2012
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

2. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

Kraje Vysočina)

3. Jan Slámečka

6. plk. Ing. Hana Krejčová

(náměstkyně ředitele
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina)

7. plk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitel Krajského vojenského

velitelství Jihlava)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

Kraje Vysočina)

8. MUDr. Lukáš Kettner MBA

(vedoucí odboru

zdravotnictví)

4. plk. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitel

Krajského

9. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

ředitelství policie Kraje Vysočina)

5. Ing. Tomáš Žák, MBA

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

Omluveni:
1. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)

2. Ing. Vladislava Filová

3. plk. Ing. Miroslav Šimon

(ředitel Hasičského

záchranného sboru Kraje Vysočina)
(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

4. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

hejtmana

Hosté:
1. Mgr. Josef Bačkovský

2. Ing. Petr Pavlinec (vedoucí odboru informatiky)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Realizace automatického systému vyrozumění a svolání řídicích skupin a zaměstnanců při
aktivaci traumatologických plánů nemocnic v kraji, (Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru
informatiky);
2. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2011 a
plánu výcviku pěší roty, hlavní úkoly na rok 2012, (plk. Ing. Jan Ňachaj, ředitel KVV
Jihlava);
3. Činnost a postavení Základy skladování techniky (VZ 4218) Rančířov v organizace AČR,
prohlídka základny, (plk. Ing. Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava a mjr. Ing. Miroslav
Šimanský, velitel základny);
4. Rozprava,
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Jiří Běhounek přednesl návrh programu dle pozvánky. Program jednání byl upraven do následující
podoby:

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. Realizace automatického systému vyrozumění a svolání řídicích skupin a zaměstnanců při
aktivaci traumatologických plánů nemocnic v kraji, (Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru
informatiky);
2. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2011 a
plánu výcviku pěší roty, hlavní úkoly na rok 2012, (plk. Ing. Jan Ňachaj, ředitel KVV
Jihlava);
3. Stav zásob nafty pro projektové agregáty JE Dukovany zajišťující náhradní napájení
v případě dodávky základní provozní elektrické energie, (Ing. Tomáš Žák, MBA, ředitel JE
Dukovany);
4. Činnost a postavení Základy skladování techniky (VZ 4218) Rančířov v organizace AČR,
prohlídka základny, (plk. Ing. Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava a mjr. Ing. Miroslav
Šimanský, velitel základny);
5. Rozprava,
Takto upravený program byl schválen 9 hlasy.
1. Realizace automatického systému vyrozumění a svolání řídících skupin
a zaměstnanců při aktivaci traumatologických plánů nemocnic v kraji
Petr Pavlinec okomentoval podkladový materiál. V návaznosti na usnesení 13/02/2012/BRK
ze dne 2. 5. 2012 zpracoval odbor informatiky ve spolupráci s odborem zdravotnictví návrh
konceptu zadání veřejné zakázky na nákup systému pro automatické vyrozumění a svolávání
řídících skupin a zaměstnanců při aktivaci traumatologických plánů nemocnic v kraji, zkráceně
„Nákup systému hromadného svolávání Kraje Vysočina“. Dle průzkumu všech dostupných
systémů není v současné době možné využít pro pokrytí funkcí jednotného krajského systému
svolávání žádnou aktuálně provozovanou, kraji dostupnou technologii. Zvažovány byly jak
existující technologie KrÚ, KOPIS HZS tak nemocnic. Proto se navrhuje vyhlášení veřejné zakázky
na nový centrální systém svolávání pro všechny organizace a orgány Kraje Vysočina, při jehož
realizaci bude pro dodavatele možné zvážit a případně využít existující vybavení Technologického
centra kraje, sítě ROWANet a KOPIS HZS.
K dané problematice se rozvinula diskuse:
Jan Slámečka navrhnul, aby záměr byl projednán i s ostatními orgány, jako např. zdravotní komise
rady kraje, grémium ředitelů nemocnic apod.
Zdeněk Kadlec sdělil, že jsou v podstatě dvě varianty, a to buď pořízení systému, nebo služby.
Jan Murárik vznesl dotaz na možnost využití dotací EU na tento projekt. Petr Pavlinec odpověděl,
že v této chvíli mu není tato možnost známa.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 21/03/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
realizaci automatického systému vyrozumění a svolání řídících skupin a zaměstnanců při aktivaci
traumatologických plánů nemocnic v kraji dle materiálu BRK-03-2012-01P a BRK-03-2012-01P
př. 1
ukládá
odboru informatiky a odboru zdravotnictví zpracovat návrh výzvy veřejné zakázky a rozpočtového
opatření na pořízení Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina a
doporučuje
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radě kraje schválit rozpočtové opatření a vyhlášení výzvy veřejné zakázky na pořízení Systému
hromadného svolávání Kraje Vysočina
odpovědnost: Z. Kadlec, L. Kettner, P. Pavlinec
termín: 1. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce
2011 a plánu výcviku pěší roty, hlavní úkoly na rok 2012
Jan Ňachaj okomentoval podkladový materiál. Krajské vojenské velitelství Jihlava
(dále jen „KVVJ“) je vojenským správním úřadem, který vykonává ve svém územním obvodu státní
správu a současně plní úkoly obrany státu. Má celkem 24 příslušníků. Dále byli členové seznámeni
s organizační strukturou, personálním zabezpečením KVVJ a finančním zabezpečením.
Zabezpečuje zejména součinnost mezi IZS a AČR, evidenci osob pro mírové a válečné doplňování
AČR, přípravu státního území – ODOS (objekty důležité pro obranu státu). KVVJ je rozděleno do
4 oddělení – operační oddělení, oddělení podpory, oddělení náboru a oddělení obranných příprav.
Objekty, které jsou v režimu utajení: ODOS, bunkry, stálá zařízení, brody a vodní zdroje. Úkoly
v oblasti operační přípravy jsou plněny dle „Rozkazu velitele sil podpory, pro plnění úkolů operační
přípravy státního území“. Uložení zbraní je ve skladu v Dobroníně a Štěpánově, uložení výcvikové
munice je v rezervaci Vyškov, uložení ostatního materiálu je v prostorách kasáren KVVJ a materiál
pro výjimečné cvičení roty AZ je uložen v Rančířově. Seznámil s plánovanými agendami, které
výhledově již KVVJ nebude zajišťovat (nábory a péče o veterány).
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 22/03/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2011 a plánu výcviku pěší
roty, hlavní úkoly na rok 2012, dle materiálu BRK-03-2012-02P a BRK-03-2012-02P př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Stav zásob nafty pro projektové agregáty JE Dukovany zajišťující náhradní napájení
v případě dodávky základní provozní elektrické energie
Tomáš Žák okomentoval neveřejný podkladový materiál, který navazuje na vznesený dotaz
ředitele HZS KV plk. Ing. Miroslava Šimona na zasedání bezpečnostní rady kraje č. 2/2012.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 23/03/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
stav zásob nafty pro projektové agregáty EDU zajišťující náhradní napájení v případě dodávky
základní provozní elektrické energie dle materiálu BRK-03-2012-03N
odpovědnost: členové BRK
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Činnost a postavení Základy skladování techniky (VZ 4218) Rančířov v organizace
AČR, prohlídka základny
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Mjr Ing. Miroslav Šimanský, velitel základny, v prezentaci seznámil členy BRK s posláním
základny, její historií, personálním naplněním a současnou činností v organizaci AČR. Pohovořil
o významu základny a druzích bojové techniky, kterou základna skladuje, ošetřuje a udržuje
v bojeschopném stavu, jak pro AČR, tak i pro potřeby IZS. Zvláštní kapitolu výkladu věnoval
mezinárodním kontrolám na dodržování počtů zbraňových systémů. Členové bezpečnostní rady
následně zhlédli základnu úložné techniky a vybrané druhy techniky v lokalitě Rančířov.
5. Rozprava
Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda je někdo seznámen s „Projektem Jemnice“ ve vztahu k AČR.
Miroslav Barák (KVVJ) odpověděl, že se jedná o projek,t kde je plánováno, že zámecký areál
v Jemnici by měl sloužit jako rehabilitační centrum pro novodobé válečné veterány jak z ČR,
tak i ze zahraničí.
Jan Slámečka sdělil, že při velké bouřce dne 23. 5. 2012 po úderu blesku do trafostanice, došlo
k samovolnému spuštění varovného systému ve Velkém Meziříčí. Ten opakovaně vyzýval občany,
aby se připravili k evakuaci a systém nebylo možno uvést mimo činnost. Občané byli následně,
ale cca až po 30 min., informováni fónickými prostředky (megafony) Policie ČR, HZS a městské
policie, že jde o planý poplach.
Jiří Běhounek v souvislosti s projednávanými materiály o činnosti složek IZS a AČR a především
v souvislosti s razantním snižováním rozpočtů na jejich činnost vyslovil před členy BRK hluboké
znepokojení s touto situací.
Navrhnul v tomto smyslu přijmout následující usnesení:
Usnesení 24/03/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
vyjadřuje znepokojení
nad stále pokračujícími škrty ve státním rozpočtu v oblasti činnosti složek IZS i ostatních oblastí
bezpečnostní politiky státu. Existuje odůvodněná obava, že takto dojde k postupnému snižování
dosavadních bezpečnostních standardů občanů.
odpovědnost: členové BRK
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval veliteli základny a členům bezpečnostní rady za aktivní účast, popřál
všem hezký den a ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 7. června 2012.
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