Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 1/2018
konaného dne 20. 2. 2018
Přítomni:

1. Martinec Tomáš (předseda)

7. Holub Antonín

3. Kůrka Bohuslav

9. Slámečka Jan (místopředseda)

5. Skalník Miroslav

11. Murárik Jan (tajemník)

2. Jágrik Miroslav

4. Sedmidubský Ladislav
6. Maslák Pavel

Nepřítomni (omluveni):
1. Musílek Karel

2. Rejtar Jaromír
3. Pavlík Josef
Hosté:

1. Dvořák Pavel (OSH)

8. Bradáč Antonín

10. Nevoral Marek

4. Bartová Martina

5. Blaško Hynek

2. Pohanová Andrea (OSH

Program:

Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO IZS na rok 2018, (Ing.
Pavel Dvořák);

2. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na

technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018, (Ing.
Pavel Dvořák);

3. Souhrnná informace o cvičeních složek IZS Kraje Vysočina uskutečněných v roce 2017 a
seznámení s plánem cvičení složek IZS na rok 2018, (Ing. Jan Murárik);

4. Projednání návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018, (Bc. Andrea Pohanová);

5. Diskuse, různé;
Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, který byl 10 hlasy schválen.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: 4050005000/6800

1. Informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO IZS na rok 2018
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2018 schváleny výdaje v celkové výši 12 980 000 Kč. Z toho je
určeno na nezbytné provozní výdaje a výdaje na požární ochranu 10 980 000 Kč a na ostatní
výdaje 2 000 000 Kč. Rozhodující výdaje kapitoly představují dotace na zabezpečení
akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (SDH) a dotace Hasičskému záchrannému sboru
Kraje Vysočina (HZS). Finanční závazky z roku 2017 jsou ve výši 9 979 282 Kč. Jedná se o
schválené dotace obcím na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotek PO, které
nebyly v roce 2017 vyplaceny z důvodu žádostí obcí o prodloužení termínu realizace projektů.
Celkem je na provozní výdaje plánováno 280 000 Kč. Jedná se o prostředky na zajištění
běžného provozu orgánů krizového řízení a na zajištění akutních výdajů v případě mimořádné
situace nebo krizové situace. Pro HZS Kraje Vysočina je v rozpočtu plánováno 4 500 000 Kč. V
letošním roce nebude poskytována obcím dotace na opravy a repase požární techniky. Nahradí
jej dotační program pro obce na nákup elektrocentrál do vybavení jednotek požární ochrany,
který je v současné době ve schvalovacím procesu. Důvodem ke zrušení programu na opravy a
repase vedlo zejména to, že ze strany obcí přestal být o tuto dotaci zájem. Program, který jej
nahradí, vzniká na základě nedávných zkušeností s rozsáhlejšími výpadky elektrické rozvodné
sítě vlivem nepříznivého počasí. Jednotky PO obcí budou schopné zabezpečit alespoň nezbytné
základní funkce v území. Tomáš Martinec vznesl dotaz na ponížení finanční částky u položky
„Bezpečnost a veřejný pořádek“. Pavel Dvořák odpověděl, že jelikož tento program běží již
několikátým rokem, tak požadavky obcí již byly pokryty v předchozích obdobích.
Usnesení 02/01/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS na rok
2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

2. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje
Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
v roce 2018
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. Celkový objem finančních prostředků činí 2 mil.
Kč. Dotace může být poskytnuta na technické zařízení do vybavení JSDH obce. Technickým
zařízením se rozumí přenosný motorgenerátor se spalovacím motorem, který slouží k výrobě
elektrické energie – elektrocentrála (dále jen „elektrocentrála“). Dotace se poskytne do výše 50
% z celkových nákladů na projekt, maximálně však do výše 35 000 Kč. Podíl Příjemce dotace
činí minimálně 50 % celkových nákladů na projekt. Minimální výše dotace činí 25 000 Kč.
Ladislav Sedmidubský vznesl dotaz, zda kraj bude vypisovat VZ na nákup elektrocentrál. Pavel
Dvořák odpověděl, že každá obec si nákup zajistí sama. Ladislav Sedmidubský poukázal na
problémovost servisu a kompatibility s ostatní technikou. Tomáš Martinec vznesl dotaz na
udržitelnost dotace. Pavel Dvořák odpověděl, že kontrolu provádí kraj.

Usnesení 03/01/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v roce 2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Souhrnná informace o cvičeních složek IZS Kraje Vysočina uskutečněných v roce
2017 a seznámení s plánem cvičení složek IZS na rok 2018
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Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Problematika IZS je řešena zákonem o IZS
č 239/2000 Sb. Dokumentace upravující činnost IZS jsou havarijní plány KV, vnější havarijní
plány subjektů, dohody o poskytnutí pomoci na vyžádání, územně příslušný poplachový plán,
typové plány složek IZS a další prováděcí dokumenty. V roce 2017 se uskutečnilo 5 cvičení
tematicky zaměřených na řešení mimořádných událostí. Jednotlivá cvičení jsou následně
vyhodnocována. Pro letošní rok se plánuje jako každý rok 5 cvičení – Jihlava, Třebíč, Žďár nad
Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod.
Úkol: Členové komise budou s časovým předstihem seznámeni s termíny konání jednotlivých
cvičení.

4. Projednání návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018
Andrea Pohanová okomentovala podkladový materiál. Cílem poskytnutí dotace je podpora a
motivace obcí při zabezpečování a ochraně obecního nemovitého majetku prostřednictvím
opatření technické ochrany vedoucích k minimalizaci rizikových podmínek umožňujících páchání
trestné činnosti, kterými jsou zejména sociální prostředí, technické podmínky aj. Minimalizací
těchto podmínek je sledováno omezení páchání trestné činnosti a omezení velikosti skupiny
potenciálních či skutečných pachatelů trestné činnosti. Dotace může být poskytnuta pouze na
zajištění technické ochrany nemovitého majetku obce (např. obecního úřadu, školy, požární
zbrojnice, knihovny, kulturního zařízení atd.) v kalendářním roce 2018 Jedná se zejména o
budovy, které nejsou užívány k bydlení a dlouhodobě ke komerčním účelům. Podporu je možno
čerpat i na zajištění technické ochrany objektů, které má obec v dlouhodobém nájmu. Dotaci
nelze použít na zabezpečení stejné budovy opakovaně. Technickou ochranou se pro účely
těchto Zásad rozumí zábranné mechanické a elektronické prostředky určené k ochraně budov.
Celkový objem finančních prostředků činí 500 tis. Kč. Dále byli členové komise seznámeni se
změnami oproti loňskému roku. Ladislav Sedmidubský vznesl dotaz, zda je možné dotaci čerpat
opakovaně na stejnou budovu. Andrea Pohanová odpověděla, že není možné.

Usnesení 04/01/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze, různé
Jan Murárik informoval členy komise o hromadné dopravní nehodě, která se stala dne
16. 1. 2018 na dálničním tělese D1 ve směru na Prahu. Byla svolána pracovní skupina Doprava
krizového štábu. Na 100. km byla za účelem dalšího provozu osobních vozidel odstraněna
svodidla, byl upraven sjezd a osobní vozidla byla převedena do protisměru a přes Jihlavu byla
regulována na Pelhřimov a Humpolec zpět na D1 na Prahu. Situaci komplikovala závažnost
dopravních nehod na 99. km, kde do sebe ve směru na Prahu narazilo 10 nákladních a 3 osobní
automobily, další hromadná nehoda v těsné blízkosti čítala 14 nákladních vozidel a 6 osobních
aut. Policie tranzit držela na dálnici. Objízdná trasa pro osobní automobily byla stanovena ve
směru na Prahu přes Pávov – Jihlavu – Pelhřimov – Humpolec a dále směr Praha. Na 112. km
osobní automobily sjížděly z D1 a vracely se na ni na 90. km EXIT Humpolec. Zranění byli
odvezeni do nemocnice, k úmrtí nedošlo. Z jednání vzešlo 7 opatření, která následně budou
projednána s ministrem dopravy a s generálním ředitelem ŘSD. Jako velký problém se jeví
nedostatek odpočívadel a větší hustota osazení proměnných informačních tabulí. Jan Murárik
dále informoval o společném jednání se zástupci E.O.N. a operačního střediska HZS
k problematice zlepšení informovanosti při dlouhodobém výpadku elektrické energie. Na setkání
rady kraje se starosty obcí v Třešti budou starostové o tomto systému informováni a dne
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6. 3. 2018 se uskuteční první zkouška průchodu cvičné SMS zprávy. Tomáš Martinec informoval
členy komise o rezignaci člena komise Martina Kukly a jmenování nového člena komise Josefa
Pavlíka. Pavel Maslák informoval, že dne 1. 1. 2018 se ředitelem HZS KV stal plk. Mgr. Jiří
Němec a vznesl podnět na jeho účast na zasedání bezpečnostní komise.
Jan Murárik poděkoval členům BK za účast na elektronickém hlasování k materiálu na zasedání
RK a konstatoval, že tato forma se osvědčila.
Závěr
Tomáš Martinec poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil
jednání.

Mgr. Tomáš Martinec
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 20. února 2018.
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