Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2009
konaném dne 29. 1. 2009
Přítomni:
1. Jiří Běhounek (předseda)

6. Josef Bačkovský

2. Vladimír Novotný

7. Lukáš Kettner (v. z. Vladislava Filová)

3. Jan Slámečka

8. Zdeněk Linhart

4. Zdeněk Kadlec

9. Jan Murárik (tajemník)

5. Drahoslav Ryba

Omluveni (nepřítomni):
1. Milan Solík

Program:
Zahájení (Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Projednání změn v Bezpečnostní radě kraje Vysočina, složení po volbách do krajských
zastupitelstev 2008, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
2. Bezpečnostní rada kraje a krizový štáb kraje, složení, obsah činnosti, jednací řád, (Ing. Jan
Murárik, tajemník BRK);
3. Představení jednotlivých členů BRK, činnost jednotlivých organizací, (ústní informace,
členové BRK);
4. Informace o činnosti BRK v období 2005 – 2008, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
5. Projednání Plánu práce na rok 2009, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
6. Rozprava;
7. Závěr; Jiří Běhounek, hejtman kraje.
Zahájení (Jiří Běhounek, hejtman kraje)
J. Běhounek, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (dále jen
„BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Navržený
program byl schválen 9 hlasy.
J. Murárik požádal o doplnění programu jednání o bod č. 6 – Informace o aktuálním vývoji
organizace odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU a bod č. 7 – Změna kategorie
jednotky PO v rámci plošného pokrytí kraje, který předkládá D. Ryba.
Program jednání byl upraven do následujícího pořadí.
1. Projednání změn v Bezpečnostní radě kraje Vysočina, složení po volbách do krajských
zastupitelstev 2008, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
2. Bezpečnostní rada kraje a krizový štáb kraje, složení, obsah činnosti, jednací řád, (Ing. Jan
Murárik, tajemník BRK);
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3. Představení jednotlivých členů BRK, činnost jednotlivých organizací, (ústní informace,
členové BRK);
4. Informace o činnosti BRK v období 2005 – 2008, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
5. Projednání Plánu práce na rok 2009, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
6. Informace o aktuálním vývoji organizace odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě
EU (ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
7. Změna kategorie jednotky PO v rámci plošného pokrytí kraje (plk. Ing. Drahoslav Ryba);
8. Rozprava;
Závěr; Jiří Běhounek, hejtman kraje.
Takto navržený program byl schválen 9 hlasy.
J. Murárik omluvil z jednání plk. Solíka, který se nemůže účastnit ze služebních důvodů.
1.

Projednání změn v Bezpečnostní radě kraje Vysočina, složení po volbách do krajských
zastupitelstev 2008

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Projednání změn v Bezpečnostní radě kraje
Vysočina“. Na základě voleb do zastupitelstva kraje ve dnech 17. a 18. 10. 2008 nastaly
následující personální změny na pozicích ve složení bezpečnostní rady kraje (BRK):
1.
Předsedou BRK se stal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek ve smyslu §
24 odst. 2 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon)
2.
Členem BRK se stal náměstek hejtmana Ing. Ing. Vladimír Novotný ve smyslu § 7
nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28. odst. 5 zákona o
krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)
3.
Členem BRK se stal Jan Slámečka předseda Bezpečnostní komise Rady kraje
Vysočina (Usnesení č. 0031/02/2009/RK).
Oba členové byli jmenováni jmenovacími dekrety.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 01/01/2009/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
personální změny v obsazení bezpečnostní rady kraje dle materiálu BRK 01-2009-01P a BRK 012009-01P př.1 a
ukládá
tajemníkovi bezpečnostní rady kraje a řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina
změny zapracovat do dokumentace bezpečnostní rady kraje, dokumentace krizového štábu,
poplachového plánu IZS a souvisejících dokumentů.
tajemníkovi bezpečnostní rady kraje předložit radě kraje návrh na zrušení Nařízení Rady
Jihlavského kraje č. 1/2001 ze dne 30. 7. 2001.
odpovědnost: ředitel HZS, tajemník BRK
termín: od 31. 1.2009
do 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti.
Zdrojové materiály 01-2009-01P a BRK 01-2009-01P př.1.
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2.

Bezpečnostní rada kraje a krizový štáb kraje, složení, obsah činnosti, jednací řád

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Bezpečnostní rada kraje a krizový štáb kraje, složení,
obsah činnosti, jednací řád“.
Bezpečnostní rada kraje Vysočina (dále BRK) je zřízena na základě § 24 odst. 1 a 2 zákona
240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění (krizový zákon). BRK je koordinačním orgánem
kraje pro přípravu na krizové situace.
Krizový štáb kraje (dále KŠ) je zřízen hejtmanem kraje na základě § 14 odst. 2 písm. b zákona
240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění (krizový zákon) jako pracovní orgán.
Dále seznámil s legislativní úpravou,složením BRK a KŠ kraje prostřednictvím připravené
prezentace.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení
Usnesení 02/01/2009/BRK
bere na vědomí
složení a obsah činnosti bezpečnostní rady kraje a krizového štáb kraje, dle materiálu BRK-022009-01P, BRK-02-2009-01P př. 1, BRK-02-2009-02P př. 2 a
ukládá
tajemníkovi BRK ve spolupráci se všemi členy BRK aktualizovat složení a personální obsazení KŠ
kraje.
tajemníkovi BRK přepracovat jednací řád bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje

odpovědnost: tajemník BRK, členové BRK
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti.
Zdrojové materiály BRK-02-2009-01P, BRK-02-2009-01P př. 1, BRK-02-2009-02P př. 2.
3.

Představení jednotlivých členů BRK, činnost jednotlivých organizací

Proběhlo představení členů BRK. Jednotlivý členové popsali činnost svých organizací
v bezpečnostním systému kraje a plány na další období.
4.

Informace o činnosti BRK v období 2005 – 2008

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Informace o činnosti Bezpečnostní rady kraje
Vysočina v období 2005 – 2008.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 03/01/2009/BRK
bere na vědomí
Informaci o přehledu činnosti BRK za období 2005 – 2008 dle materiálu BRK 01-2009-04P a BRK
01-2009-04P př.1.
odpovědnost: členové BRK
termín: 29. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti.
Zdrojové materiály BRK 01-2009-04P a BRK 01-2009-04P př.1.
5.

Projednání Plánu práce na rok 2009

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Projednání Pracovního plánu Bezpečnostní rady
kraje Vysočina na rok 2009“.
Na základě Jednacího řádu BRK čl. 3 se jednání bezpečnostní rady kraje řídí Pracovním plánem
bezpečnostní rady kraje na rok . Pracovní plán zpracovává tajemník bezpečnostní rady podle:
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prioritních úkolů kraje na příští rok
úkolů stanovených právními předpisy
pokynů hejtmana
podnětů od členů BRK, rady nebo zastupitelstva.
J. Murárik navrhl aby 3. zasedání BRK bylo výjezdní na Leteckou základnu v Náměšti nad
Oslavou a na vodní elektrárnu Dalešice, která zásobuje vodou JE Dukovany. Termín byl po diskusi
stanoven na čtvrtek 14. května 2009.
J. Běhounek uplatnil požadavek na rozšíření Pracovního plánu BRK o dva body a to:
•

Zpráva o stavu kritické infrastruktury v kraji Vysočina

•

Zpráva o přípravě
obyvatelstva

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany

D. Ryba, v jehož gesci jsou uvedené oblasti, souhlasil s doplnění uvedených bodů do Pracovního
plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2009
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení
Usnesení 04/01/2009/BRK
souhlasí
s předloženým Pracovním plánem Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
BRK- 01-2009-05P a BRK- 01-2009-05P př.1.
ukládá
tajemníkovi BRK doplnit do Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2009 body
jednání:
1. Zpráva o stavu kritické infrastruktury v kraji Vysočina
2. Zpráva o přípravě
obyvatelstva

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti ochrany

odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti.
Zdrojové materiály BRK- 01-2009-05P a BRK- 01-2009-05P př.1.
6.

Informace o aktuálním vývoji organizace odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v
Radě EU

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Informace o aktuálním vývoji organizace odborných
akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU“.
Členové bezpečnostní rady byli na zasedání č. 3/2008 dne 2. 10. 2008 informováni, že kraji
Vysočina se podařilo získat pořádání dvou odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU, a
to na téma lesy a energetika.
Základní informace o akcích:
Energetika
Název akce:

Neformální zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro energetiku

Termín:

22. – 24. dubna 2009

Místo konání:

SPORT-V-HOTEL Hrotovice
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Lesy
Název akce:

Setkání generálních ředitelů zodpovědných za lesy EU

Termín:

23. – 26. června 2009

Místo konání:

Business hotel Jihlava

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2008 dne 25. 3. 2008 přijalo usnesení, že kraj
chce výše zmíněné akce pořádat, a že je organizačně a finančně zajistí v dohodnutém rozsahu.
Akce Energetika však byla ministerstvem průmyslu a obchodu zrušena
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 05/01/2009/BRK
bere na vědomí
informaci o aktuálním vývoji organizace odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU
v kraji Vysočina dle materiálu BRK-01-2009-06P a BRK-01-2009-06P př. 1. a
ukládá
plk. Mgr. J. Bačkovskému informovat BRK na jednání v březnu o případných bezpečnostních
opatřeních souvisejících se setkání generálních ředitelů zodpovědných za lesy EU v kraji
Vysočina.
odpovědnost: plk. Mgr. J. Bačkovský
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti.
Zdrojové materiály BRK-01-2009-06P a BRK-01-2009-06P př. 1.
7.

Změna kategorie jednotky PO v rámci plošného pokrytí kraje.

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Změna kategorie jednotky PO v rámci plošného pokrytí
kraje“.
V souvislosti se zabezpečením požárního poplachového plánu kraje navrhuji provedení úprav
kategorie jednotky SDH obcí v rámci dokumentace plošného pokrytí jednotkami požární ochrany
zpracované Nařízením kraje Vysočina č. 1/2006.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 06/01/2009/BRK
bere na vědomí
změny v kategoriích jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III dle materiálu BRK-01-200907P.
odpovědnost: D. Ryba
termín: rok 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 se zdržel, 0 proti.
Zdrojové materiály BRK-01-2009-07P.
8.
Rozprava
Z. Kadlec informoval členy BRK, že proběhlo jednání se zástupcem ministerstva pro místní rozvoj
o rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany. Na jednání asociace krajů se projednávalo, jak omezit
stížnosti sdružení a útoky extrémistických skupin proti elektrárně.
J. Běhounek předal členům BRK informace o schůzce s panem prezidentem. Informoval ho o
zemědělské politice, problematice Jaderné elektrárny Dukovany, dálnici D1 a o velkém odporu
k větrným elektrárnám na Vysočině. Prezident souhlasil s odporem stavby větrných elektráren
z důvodu zničení krajinného rázu Vysočiny.
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V. Novotný informoval členy BRK o výroku ombudsmana Otakara Motejla. Ten obvinil kraj ze
znečišťování ovzduší kvůli firmě Kronospan.
J. Murárik informoval členy BRK, že GŘ HZS vydalo nový Soubor typových činností složek IZS při
nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici. Informoval, že zástupci kraje Vysočina (Z.
Kadlec a J. Murárik) a zástupci HZS kraje byli členy zpracovatelského týmu. Tento soubor byl
rozeslán na všechna operační střediska IZS. Jedná se o závazný materiál podepsaný statutárními
orgány.
J. Slámečka seznámil členy BRK s problematikou spolupráce SDH Vysočina s Dolním
Rakouskem. V Hornu byla podepsána dohoda v návaznosti na Dohodu o spolupráci kraje
Vysočina s Dolním Rakouskem (bod č. 5 – ochrana před katastrofami). Jedná se o první pokus o
konkrétní dohodu o spolupráci při výkonu služby s Dolním Rakouskem. Byla provedena ukázka
školy v Tulnu - výcvikové středisko záchranářů.
9.
Závěr
J. Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za aktivní přístup a ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 6. února 2009
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