Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2011
konaném dne 17. 2. 2011
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

6. Ing. Tomáš Žák, MBA

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

7. plk. Ing. Drahoslav Ryba

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

3. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

8. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)

4. plk. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitel

Krajského

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

ředitelství policie kraje Vysočina)

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Jan Slámečka

(předseda Bezpečnostní komise Rady

2. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)

kraje Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

3. MUDr. Jan Říha (ředitel KHS kraje Vysočina

hejtmana)

2. Mgr. Josef Bačkovský

4. MUDr. Alena Dvořáková

(hlavní epidemiolog KHS

kraje Vysočina)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Vyhodnocení pandemie prasečí chřipky v roce 2009 (vir H1N1), současná epidemiologická
situace v ČR a v kraji Vysočina, (MUDr. Jan Říha, ředitel KHS, MUDr. Alena Dvořáková,
hlavní epidemiolog KHS)
2. Vyhodnocení práce BRK v roce 2010, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
3. Transformace cizinecké policie v kraji Vysočina, (plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina);
4. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2010, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
5. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2011,
(plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);
6. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje v roce 2010 a plán práce na rok 2011,
(Jan Slámečka, předseda BK rady kraje);

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

7. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS v roce 2011, rozšíření výjezdových stanovišť
ZZS, statistika výjezdové činnosti ZZS v roce 2010 (Ing.Vladislava Filová, ředitelka ZZS
kraje);
8. Rozpočet kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok 2011, (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
9. Výsledky kontrol odkališť K1 a Rožná a K2 Zlatkov, (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS
kraje);
10. Mezinárodní cvičení INEX 4, seznámení s plánem provedení cvičení, (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
11. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).

Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen 9 hlasy.
1. Vyhodnocení pandemie prasečí chřipky v roce 2009 (vir H1N1), současná
epidemiologická situace v ČR a v kraji Vysočina
Jan Říha seznámil členy BRK s činností a obsahem jednání Krajské epidemiologické komise
(dále jen „KEK“) v období pandemie prasečí chřipky v roce 2009.
Sdělil, že Ústřední epidemiologická komise se na řádném zasedání sešla 4x, pracovní skupina
pro pandemickou vakcinaci zasedala 7x. Byl doplněn již existující krajský pandemický plán, se
kterým byli členové BRK seznámeni dne 19. 10. 2009, činnost KEK je uvedena v příloze 1 .
Alena Dvořáková okomentovala prezentaci k vyhodnocení pandemie v roce 2009. Drahoslav Ryba
vznesl dotaz, zda bylo zaznamenáno úmrtí osob, kteří byli očkování proti viru H1N1.
Alena Dvořáková odpověděla, že v rámci ČR nebyla takováto analýza vypracována. Dále vznesl
dotaz, zda byly zaznamenány komplikace po samotném očkování. Alena Dvořáková odpověděla,
že opět žádný celostátní výstup nebyl udělán. Na základě informací od lékařů byly v Jihlavě
zjištěny pouze střední komplikace u 3 pacientů. Ivana Šteklová vznesla dotaz, kdy je nejvhodnější
doba na očkování. Alena Dvořáková odpověděla, že na podzim.

Usnesení 02/03/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení pandemie prasečí chřipky v roce 2009 (vir H1N1) a současnou epidemiologickou
situaci v ČR a v kraji Vysočina dle materiálu BRK-03-2011-01P, BRK-03-2011-01P př.1 a BRK-032011-01P př. 2
odpovědnost: členové BRK
termín: 17. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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2. Vyhodnocení práce BRK v roce 2010
Jan Murárik sdělil, že v roce 2010 zasedala bezpečnostní rada celkem šestkrát. Jednání probíhala
dle schváleného plánu práce na rok 2010 a rovněž byly zařazeny do jednání aktuální body
dle návrhu jednotlivých členů BRK. V průběhu roku bylo na žádost hejtmana kraje
MUDr. Jiřího Běhounka svoláno jedno mimořádné zasedání BRK dne 6. 10. 2010,
které se zabývalo výrazným krácením návrhu státního rozpočtu v rezortu ministerstva vnitra a jeho
dopady na bezpečnostní standardy v kraji. Jednání dne 4. 2. 2010 bylo výjezdní a uskutečnilo
se na nově ustaveném Krajském ředitelství policie kraje Vysočina v Jihlavě. Členové BRK
byli seznámeni se zahájením činnosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s platností
od 1. 1. 2010 s následnou prohlídkou pracovišť. Rovněž jako výjezdní bylo jednání dne 14. 5. 2010
na JE Dukovany. Členové BRK byli seznámeni s provozem JE Dukovany, programem přípravy
a výcviku operátorů blokové dozorny, pracovištěm a činností havarijního štábu a uložištěm
vyhořelého paliva. Personální obsazení BRK se během roku 2010 změnilo v důsledku změny
na pozici ředitele krajského ředitelství policie. Do funkce krajského ředitele byl jmenován
plk. Mgr. Miloš Trojánek od 1. 12. 2010 a s platností k tomuto datu byl jmenován i členem BRK.
BRK svým usnesením souhlasí s účastí Mgr. Josefa Bačkovského na jednání BRK jako přizvané
osoby v souladu s jednacím řádem BRK. Celkem bylo přijato v roce 2010 22 usnesení.
Z 22 usnesení bylo 21 splněno a u 1 plnění úkol pokračuje. Během roku 2010 bylo ještě plněno
usnesení z roku 2009, které pokračuje (uvedeno v příloze 1).

Usnesení 03/03/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
stav plnění usnesení za rok 2009 a 2010 dle materiálu BRK-01-2011-01P a BRK-01-2011-01P př.
1
a ukládá
1. členům BRK dále pokračovat v plnění rozpracovaných usnesení,
2. tajemníkovi BRK sledovat plnění usnesení.
odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Transformace cizinecké policie v kraji Vysočina
Miloš Trojánek řekl, že dnem 1. ledna 2011 byl zřízen v souvislosti s transformací služby cizinecké
policie Odbor služby cizinecké policie při Krajském ředitelství policie kraje Vysočina. V rámci
odboru je systemizováno 62 policejních míst a 2 místa občanských zaměstnanců, z toho
je obsazeno 61 policejních míst a 2 místa o.z. Ve vedení odboru jsou zařazeni 2 policisté
a 1 občanský zaměstnanec. V době od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011 byl pověřen zastupováním
vedoucího odboru plk. Mgr. Leoš Švarc, který byl na základě výběrového řízení, které proběhlo
dne 13. 1. 2011, ustanoven do funkce vedoucího odboru k 1. 2. 2011. Další policista, vrchní
komisař kpt. Bc. Oldřich Chaloupka je pověřován zastupováním vedoucího odboru v době jeho
nepřítomnosti. Součástí odboru služby cizinecké policie je oddělení pobytových kontrol, pátrání
a eskort. Pro odbor azylové a migrační politiky (dále jen „OAMP“) bylo vysláno do působnosti
Ministerstva vnitra ČR vysláno celkem 15 policistů, z toho 11 policistů k výkonu služby v Praze
a 4 policisté k výkonu služby v rámci kraje Vysočina. Členům bezpečnostní rady byl dodatečně
rozdán podkladový materiál s počty cizinců k 31. 12. 2010, který bude přílohou tohoto materiálu
s označením BRK-03-2011-03P př.2. Zdeněk Kadlec vznesl dotaz, zda budou snižovány počty
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policistů na Vysočině. Miloš Trojánek odpověděl, že na KřpkV by mělo dojít ke snížení
35 tabulkových míst. Bližší informace budou známy nejdříve v měsíci květnu.
Usnesení 04/03/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
zprávu o transformaci služby cizinecké policie pod odbor cizinecké policie Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina k 1. 1. 2011 BRK-03-2011-03P a BRK-03-2011-03P př.1.
a počty cizinců v kraji Vysočina ke dni 31. 12. 2010 dle materiálu BRK-03-2011-03P př.2.

Odpovědnost: členové bezpečnostní rady
Termín: 17. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

4. Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2010
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Zastupitelstvo kraje Vysočina v souladu se Strategií
prevence kriminality České republiky na léta 2008 až 2011 (dále jen „Strategie“ - schváleno
usnesením vlády č. 1150/2007) rozhodlo na svém zasedání dne 12. února 2008 usnesením
č. 0008/01/2008/ZK o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality. Na základě
tohoto rozhodnutí a v souladu s metodikou Ministerstva vnitra České republiky byla zpracována
a Zastupitelstvem kraje Vysočina schválena dne 16. září 2008 usnesením č. 0306/05/2008/ZK
Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 (dále jen „Koncepce“).
Součástí této Koncepce jsou opatření, která by měla být realizována do roku 2011 s tím,
že nástrojem realizace budou dle Strategie, tzv. krajské programy prevence kriminality.
Tyto programy jsou schvalovány každoročně a stanovují, která z přijatých opatření budou
realizována v příslušném roce, kdo je bude realizovat a kolik na jejich realizaci bude vyčleněno
finančních prostředků. Z tohoto důvodu byl zpracován Program prevence kriminality kraje Vysočina
na rok 2011 (dále jen „Program“). Hlavní bezpečnostní problémy uvedené v Programu
byly formulovány ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina. V souvislosti
s projednáváním návrhu Programu na rok 2011 bylo zastupitelstvo kraje informováno o plnění
opatření obsažených v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010. Miloš Trojánek
pohovořil o spolupráci policie s Bílým kruhem bezpeční a možném vzniku krajského centra
v Jihlavě.
Usnesení 05/03/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu BRK
03-2011-04P př.1
a ukládá
•
•

realizovat opatření obsažená v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
dle materiálu BRK 03-2011-04P př.2
informovat BRK o stavu realizace

odpovědnost: J. Běhounek, V. Novotný, J. Murárik, J. Slámečka, M. Trojánek, Z. Kadlec
termín: do 31. 12. 2011
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do 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2011
Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál. V roce 2010 proběhlo celkem 5 cvičení, z toho
byly 4 praktická cvičení a 1 štábní cvičení. Cvičení složek IZS v roce 2011 budou provedena
v rámci jednotlivých okresů kraje Vysočina v koordinaci HZS kraje Vysočina a vždy v součinnosti
minimálně se základními složkami IZS. Předběžný plán cvičení složek IZS pro rok 2011
byl společně se zástupci základních složek IZS a zástupci Krajského úřadu projednán a schválen
dne 24. srpna 2010. Cvičení budou probíhat minimálně při aktivní účasti zástupců základních
složek IZS. Základním tématem cvičení jsou mimořádné události s nácvikem ověření metodik
typových činností složek IZS a jejich řešením minimálně na taktické a operační úrovni.
Vyhodnocení cvičení se provede společně se zástupci jednotlivých složek v dostatečném termínu
po ukončení cvičení především se zaměřením na spolupráci při cvičení a porovnání skutečnosti
s uvedenými metodikami. Dílčí vyhodnocení cvičení v rámci činnosti příslušných složek
si zabezpečí každá složka samostatně. Dne 15. 2. 2011 se uskutečnilo v lokalitě Janáčkova
stromořadí v Třebíči letošní první společné cvičení složek integrovaného záchranného systému
kraje Vysočina. Námětem cvičení byla dopravní nehoda autobusu s velkým počtem zraněných
osob včetně přijetí do nemocnice v Třebíči.

Usnesení 06/03/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 dle materiálu BRK-03-2011-05P př. 1
schvaluje
plán cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2011 dle materiálu BRK-03-2011-05P př. 2
ukládá
provést cvičení IZS kraje Vysočina v roce 2011 v souladu s plánem cvičení dle materiálu BRK-032011-05P př. 2
odpovědnost: D. Ryba, V. Filová, M. Trojánek, J. Murárik, L. Kettner, J. Slámečka
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

6. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje v roce 2010 a plán práce na rok
2011
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje
Vysočina na rok 2011 byl zpracován na základě dosavadní zkušenosti komise. Zhodnocením
činnosti bezpečnostní komise v roce 2010 se zabývalo 6. jednání BK dne 16. 12. 2010 na základě
zprávy, kterou přednesl předseda komise Jan Slámečka (materiál BRK-03-2011-06P, př. 1).
Rovněž se zabývalo i Plánem činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
(materiál BRK-03-2011-06, př. 2).

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 07/03/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
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zprávu o činnosti bezpečnostní komise rady kraje v roce 2010 a plán práce na rok 2011
dle materiálu BRK-03-2011-06 P, BRK-03-2011-06 P, př. 1 a BRK-03-2011-06P, př. 2.
odpovědnost: J. Slámečka
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS v roce 2011, rozšíření výjezdových
stanovišť ZZS, statistika výjezdové činnosti ZZS v roce 2010
Vladislava Filová sdělila, že síť výjezdových stanovišť tvoří celkem 19 stanovišť s 26 posádkami,
z toho 11 RLP, 12 RZP, 2 R-V, 1 LZS. V roce 2010 vznikla 3 nová VS ve Velké Bíteši, Přibyslavi
a Jemnici. Vozový park tvoří celkem 72 vozidel, z toho 57 sanitních. V roce 2010 bylo zakoupeno
celkem 7 sanitních vozidel typu VW T5 2,0 TDI s náhonem všech kol, z toho 3 vozidla
byla nakoupena v souvislosti se zvýšeným počtem posádek. ZZS má zpracovaný plán obnovy
vozového parku. Každoročně by bylo třeba provést výměnu cca 7 sanitních vozidel. Ke konci roku
2010 bylo personální obsazení ve fyzických osobách následující: lékaři 41, dispečerky 18, NLZP
243, THP a dělníci 27. ZZS KV provedla ve spolupráci s ostatními složkami IZS 4 nácviky
hromadného neštěstí. Dále pohovořila o plnění rozpočtu. Hospodářský výsledek byl k 31. 12. 2010
vyrovnaný. Provozní dotace činila 152 mil. Kč, tržby od zdravotních pojišťoven činily 92 mil. Kč.
Došlo k navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven v důsledku změny financování RZP posádek.
Počet výjezdů se stabilizoval a je shodný se stavem v roce 2009. Celkové náklady činily
248 mil. Kč. Zdeněk Kadlec vznesl požadavek, zda by bylo možno dodat statistiku sebevražd
v kraji. Zabezpečením této statistiky byl pověřen Lukáš Kettner.
Usnesení 08/03/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS v roce 2011, rozšíření výjezdových stanovišť ZZS, a
statistiku výjezdové činnosti ZZS v roce 2010, dle materiálu BRK-03-2011-07P a BRK-03-201107P př. 1
Odpovědnost: členové BRK
Termín: 17. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
8. Rozpočet kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok 2011
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu kraje Vysočina na Kapitole požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2011 plánovány výdaje v celkové výši 12 230 000 Kč. Z toho je určeno
na běžné výdaje 6 230 000 Kč a na ostatní výdaje 6 000 000 Kč. Rozhodující část tvoří výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany jako jednotek integrovaného
záchranného systému.

Usnesení 09/03/2011/BRK
bere na vědomí
zprávu o finančním zabezpečení IZS a bezpečnosti z rozpočtu kraje Vysočina z kapitoly Požární
ochrana a Integrovaný záchranný systém na rok 2011.
odpovědnost: členové BRK
termín: 17. 2. 2011
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Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
9. Výsledky kontrol odkališť K1 a Rožná a K2 Zlatkov
Drahoslav Ryba okomentoval podkladový materiál. Dle rozkazu Generálního ředitele HZS ČR
č. 45/2010 ze den 12. 10. 2010 byla provedena kontrola odkališť K 1 Rožná a K 2 Zlatkov.
Provozovatel odkališť je firmy DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem. Při provedené kontrole
nebyly v oblasti požární ochrany zjištěny žádné nedostatky.
Usnesení 10/03/2011/BRK
bezpečnostní rada kraje bere na vědomí
vyhodnocení kontroly odkališť dle materiálu BRK-2-2011-9P a BRK-2-2011-09N př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 17. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
10. Mezinárodní cvičení INEX 4, seznámení s plánem provedení cvičení
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Cvičení je organizováno Agenturou pro jadernou
energii (dále jen „NEA“), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“)
a v roce 2011 se do něj postupně zapojí 22 států světa. Cvičení se zúčastní vybraní členové
KŠ Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“), KŠ kraje Vysočina, a KŠ města
Pelhřimov. K ujasnění postupů, organizace a průběhu cvičení byly uskutečněny tři pracovní
schůzky zástupců kraje a SÚJB a to v květnu a říjnu 2010 a lednu 2011. Výsledkem těchto jednání
byl zpracován dokument „Návrh plánu provedení cvičení INEX 4“, který je v současné době ještě
ve stádiu dopracování. Cvičení proběhne 23. 3. 2011 v kongresovém sále a zasedací místnosti
B 3.16. Cvičení bude moderovat moderátor firmy AB merit- nuclear science and software.
Za SÚJB se zúčastní Ing. Karla Petrová náměstkyně předsedkyně SÚJB pro radiační ochranu
a další členové krizového štábu a pozorovatelé.
Usnesení 11/03/2011/BRK
bere na vědomí
stav přípravy a rozpracování podkladů k provedení cvičení INEX 4 dle materiálu BRK- 03-201110P, BRK- 03-2011-10Ppř.1 a BRK- 03-2011-10Ppř.2
ukládá
• dále pokračovat v koordinační činnosti k přípravě a realizaci INEX 4 v kraji Vysočina,
k tomu využít ustanovené pracovní skupiny
• vytvořit podmínky pro přípravu a provedení cvičení INEX 4 ve svých organizacích
odpovědnost: J. Murárik, J. Slámečka, členové BRK
termín: do 23. března 2011
odpovědnost: členové BRK,
termín: do 23. března 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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11. Rozprava
Jiří Běhounek pohovořil o akci „Děkujeme, odcházíme“. Proběhlo setkání se zdravotními
pojišťovnami, kde byla potvrzena vzájemná pomoc. Předpokládaný letošní 10 měsíční nárůst
objemu platových prostředků včetně povinných odvodů v případě zvýšení tarifních tříd o 5–8 tisíc
korun u všech 626 kmenových lékařů krajských nemocnic na Vysočině činí více než 63 milionů
korun. Zatím není jasná struktura znění úhradové vyhlášky. V loňském roce bylo do nemocnic
dáno 240 mil. Kč, z toho 140 mil. Kč činily provozní dotace na vykrytí ztrát. Dne 18. 2. 2011
proběhne jednání s řediteli nemocnic. Opatření jsou stále platná, stále se na nich pracuje.
Pokud nebude 50% výpovědí staženo, tak je stále nejistota další stabilizace vývoje.
Stav nebezpeční se zatím vyhlašovat nebude. Jakékoliv případné omezení provozu a rozbití
medicínských týmů by mohlo mít pro nemocnice na Vysočině nevratný efekt, vztahy v nemocnicích
se zhoršily apod. Ředitelům krajských nemocnic na Vysočině je stále doporučeno, aby po zvážení
situace svých nemocnic vedli jednání o návratů lékařů zpět. Bude vyvíjen velký tlak na určitá
oddělení.
Dále podal informace o projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje
do středních škol zřizovaných krajem. Objevily se i kladné reakce na sloučení škol.
Bude požádáno o rozložení harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení, všechny přijaté
připomínky budou vypořádány. Jednotlivé kroky budou činěny jednotlivými body.
Chystá se příprava srovnávacích testů pro studenty středních škol.

Jan Murárik informoval, že další mimořádné zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 4/2011
se uskuteční dne 28. 2. 2011 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina pokud nebude stanoveno dle
vývoje situace jinak.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům 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 19. února 2011.
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