Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 28. 6. 2012
Přítomni:
1. Vaněk Petr

6. Slámečka Jan (předseda)

2. Musil Michal

7. Kalabus Pavel

3. Jágrik Miroslav

8. Murárik Jan (tajemník)

4. Cejpek Stanislav

9. Necid Radovan

5. Malina Jiří

10. Holub Antonín (místopředseda)

Omluveni:
1. Palát Milan

2. Kopecký Pavel

Hosté:
1. Spilka Petr (ČEZ – EDU)
2. Pokorný Josef (KrÚ – OSH)
Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Smysl a výsledek mise OSART (Ing. Petr Spilka, JE Dukovany);
2. Výsledky stresstestů JEDU (Ing. Petr Spilka, JE Dukovany);
3. Informace o schválených dotacích na ochranu obecního nemovitého majetku (Ing. Josef
Pokorný, KrÚ);
4. Diskuse, různé;
Závěr
Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vzhledem k časovým možnostem hostů došlo k přehození pořadí bodů programu
při projednávání (viz níže).
1. Informace o schválených dotacích na ochranu obecního nemovitého majetku
(Ing. Josef Pokorný, KrÚ)
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2012 schválilo usnesením
č. 0087/02/2012/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu
obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012 (dále jen „Zásady“). Podle
ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické
ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo
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Kraje Vysočina. Ke dni 30. 4. 2012 (konečný termín pro podání žádostí) předložilo 59 obcí 67
žádostí o dotace ve výši 1 804 995 Kč (příloha č. 1). Celkové náklady se spoluúčastí obcí jsou
vyčísleny částkou 3 967 707 Kč.
Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že celkem 5 žádosti nesplňuje podmínky dle
Zásad Na základě kritérií schválených Zásadami bylo sestaveno pořadí žádostí tak, aby
v souladu se Zásadami mohlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina objektivně rozhodnout o poskytnutí
dotací do výše vyčleněné částky. Žádosti obcí posuzovala a pořadí sestavovala pracovní
skupina jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina.
V rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněna částka
800 000 Kč. Tato částka však nepokryje ani polovinu předložených žádostí. S ohledem na velký
zájem obcí o tuto dotaci a zvýšený počet případů vloupání do objektů obcí za poslední 2 roky
OSH doporučil vyčleněnou částku navýšit tak, aby byly podpořeny žádosti těch obcí, které byly
shodně ohodnoceny podle nastavených kritérií 6 body.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2012 schválilo rozpočtové opatření spočívající
ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku
260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde
nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím
na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 a rozhodlo o poskytnutí dotace z kapitoly
Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 059 973 Kč
obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012. Zamítlo žádosti obcí o poskytnutí
dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012, které nesplnilo podmínky dané
výše zmíněnými Zásadami.

2. Výsledky stresstestů JEDU (Ing. Petr Spilka, JE Dukovany)
Petr Spilka připravil pro členy BK podrobnou power pointovou prezentaci. Tato prezentace
obsahovala v číslech a grafech výsledků stress testů EDU za rok 2011.
Zdůraznil, že v roce 2011 byla druhá nejvyšší výroba v historii EDU.
Pohovořil o strategických prioritách EDU:
 Projekt LTO EDU,
 Projekt Bezpečně 16 TERA EDU,
 NOVÁ VIZE ČEZ,
 Budování firemní kultury, zaměřené na zvýšení kvality lidského výkonu personálu
a dodavatelů,
 Finanční stabilita a návratnost investovaných prostředků.
 Opatření v rámci misí a stresstestů.
Sdělil, že hlavními úkoly EDU pro rok 2012 jsou:
 Aktuální akce v rámci misí a stresstestů,
 Realizace projektu Využití projektových rezerv na 2. bloku,
 Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (2. blok: ŘSBT, BD, ŘSBE, 2. systém, 3. blok:
3. systém, 1. blok: 2. systém a 4. blok: 3. systém),
 Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu,
 Zpracování záměru stavby Projektu 1471 MWt, 108%,
 Plnění NO z mise OSART a Realizace mise WANO PEER REVIEW.
Petr Spilka uvedl, že EU tlačí na provedení testování evropských elektráren bez detailní znalosti
kořenových příčin událostí v Japonsku.
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Petr Spilka podrobně popsal harmonogram provedení a ověření zátěžových testů v EU.
Zátěžové testy – témata zkoumání:
a) INICIAČNÍ UDÁLOSTI V LOKALITĚ
Zemětřesení
Záplavy
Jiné přírodní extrémní jevy (povětrnostní apod.)
b) DŮSLEDKY ZTRÁTY BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ ZAŘÍZENÍ OD JAKÝCHKOLI UDÁLOSTÍ
Úplná ztráta elektrického napájení lokality SBO
Dlouhodobá ztráta koncového jímače tepla
Ztráta koncového jímače tepla (odvodu tepla) a současně SBO
c) PROBLEMATIKA ZVLÁDÁNÍ TĚŽKÝCH HAVÁRIÍ - ŘÍZENÍ TĚŽKÝCH HAVÁRIÍ
Předcházení a zvládání ztráty chlazení paliva v AZ a v BSVP
Předcházení a zvládání zajištění integrity kontejnmentu
Opatření ze Stresstestů JE
 Posílení komunikační prostředků – vysílačky, mobilní telefony, satelitní telefony příprava
 Rozšíření prostředků pro varovávání zaměstnanců – hlasová ústředna
 Zajištění záložních zdrojů napájení krytů a havarijního řídícího
 střediska - příprava
 Protizáplavová opatření krytů EDU – realizováno
 Záložní havarijní středisko mimo EDU – příprava
 Zahájení obnovy sirén ZHP (za elektronické) – 16 ks v 1.etapě
Jan Murárik uvedl, že výsledky stresstestů EDU jsou uvedeny na webových stránkách SÚJB.
3. Smysl a výsledek mise OSART (Ing. Petr Spilka, JE Dukovany)
Petr Spilka podrobně představil pomocí power pointové prezentace smysl a výsledky mise
OSART.
Přiblížil celkový průběh mise OSART v EDU pro rok 2011:
 Operational Safety Assessment Review Team;
 Přípravný mítink - OSART 2011 - Follow Up 2013;
 Porovnání stavu se standardy;
 Práce expertů v 9 oblastech;
 Závěrečná zpráva je veřejná (vč. zahrnutí doporučení, návrhů i Dobré praxe do
dtb OSMIR).
4. Diskuse, různé
V rámci diskuze, různé nebyly vzneseny žádné podněty ani připomínky.
Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín zasedání bezpečnostní komise č. 4/2012 bude v září 2012 – přesné datum a hodina
budou včas upřesněny. Toto zasedání bude závěrečné ve volebním období 2008 – 2012.
Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Kateřina Nedvědová dne 28. června 2012.
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