Plán činnosti
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2015
1. zasedání (únor)
 Informace o schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 na kapitole PO a IZS
 Souhrnná informace o cvičeních složek IZS uskutečněných v roce 2014, plán cvičení
složek IZS na rok 2015
 Projednání návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje pro poskytování příspěvků obcím kraje
a Zásad zastupitelstva Kraje pro poskytování příspěvku Krajskému sdružení hasičů pro
rok 2015
 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu
obecního nemovitého majetku v roce 2015
 Informace o průběhu realizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek PO

2. zasedání (duben) :
 Vyhodnocení zimní sezóny 2014/2015 na komunikacích kraje v souvislosti
s bezpečnostní situací Kraje Vysočina
 Informace o protidrogové politice Kraje vysočina za účastí příslušných zástupců
odboru sociálních věcí KÚ Kraje vysočina
 Návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotace z fondu Vysočiny na projekty prevence
kriminality 2015

3. zasedání (květen – červen) – výjezdní: Měst. úřad Havlíčkův Brod a HZS Havlíčkův Brod
 Činnost ORP Havlíčkův Brod v oblasti krizového řízení (zkušenosti obce s rozšířenou
působností, spolupráce se základními složkami IZS včetně Městské policie apod.)
 Projednání Roční zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2014
 Prohlídka stanice HZS v Havlíčkově Brodě
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4. zasedání (září) – výjezdní: Záložní pracoviště krizového štábu Jihlava
 Informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace krajů ČR v 1. pololetí 2015
 Informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS za I. pololetí 2015
 Prohlídka Záložního pracoviště krizového štábu

5. zasedání (říjen) – výjezdní: Vojenský muniční sklad Dobronín
 Informace Krajského vojenského velitelství o činnosti KVV v oblasti krizového řízení
 Informace o zabezpečení vojenského muničního skladu Dobronín
 Prohlídka prostor muničního skladu

6. zasedání (prosinec)
 Informace o zasedáních komise IZS při Radě Asociace Krajů ČR v II. pololetí roku 2015
 Vyhodnocení činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina za rok 2015
 Projednání návrhu plánu práce Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016

Návrh zpracoval: předseda Bezpečnostní komise Jan Slámečka
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