Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 7. 3. 2019
Přítomni:
1. Martinec Tomáš (předseda)

6. Holub Antonín

2. Jágrik Miroslav

7. Bradáč Antonín

3. Kůrka Bohuslav

8. Nevoral Marek

4. Sedmidubský Ladislav

9. Bašta Miroslav

5. Skalník Miroslav

10. Murárik Jan (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Musílek Karel

4. Bartová Martina

2. Rejtar Jaromír

5. Maslák Pavel

3. Pavlík Josef

6. Slámečka Jan (místopředseda)

Hosté:
1. Dvořák Pavel (OSH)

2. Pohanová Andrea (OSH

Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS na rok
2019, (Ing. Pavel Dvořák);
2. Seznámení s Programem prevence kriminality na rok 2019, (Mgr. Andrea Pohanová);
3. Program Fondu Vysočiny Prevence kriminality 2019, (Mgr. Andrea Pohanová);
4. Souhrnná informace o cvičeních složek IZS Kraje Vysočina uskutečněných v roce 2018 a
seznámení s plánem cvičení složek IZS na rok 2019, (Ing. Jan Murárik);
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 8 hlasy schválen.
1. Průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS na
rok 2019
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen komise Antonín Bradáč.
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2019 schváleny výdaje v celkové výši 8,3 mil. Kč. V roce 2018 to bylo
12,9 mil. Kč. Nižší částka je z důvodu, že se část prostředků určených na dotace obcím na
udržení a rozvoj akceschopnosti (4,4 mil. Kč) a dotace na technické vybavení JSDH (2 mil. Kč)
přesunulo pod Fond Vysočiny. Na nezbytné provozní výdaje a výdaje na požární ochranu je
určeno 6 980 000 Kč a na ostatní výdaje 1 350 000 Kč. Rozhodující výdaje kapitoly představují
dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina (HZS). Finanční závazky z roku 2018

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

jsou ve výši cca 17 mil. Kč. Jedná se o schválené dotace obcím na nákup dopravních
automobilů do vybavení jednotek PO, které nebyly v roce 2018 vyplaceny z důvodu prodloužení
termínu realizace projektů – dodavatelé automobilů nebyli schopni uspokojit zvýšenou poptávku
ze strany obcí. A dotace obcím na nákup elektrocentrál do vybavení JSDH. Dotační program na
elektrocentrály skončil 31. 12 2018 a obcím, které podaly závěrečné vyúčtování dotace na konci
roku, nebylo možné dotaci vyplatit v roce 2018.
Dále se předpokládají výdaje na dotace obcím do vybavení jednotek PO obcí a výdaje na
dotace na rekonstrukce nebo výstavbu požárních zbrojnic. Dotace kraje se odvíjí od výše státní
dotace a tvoří zpravidla její 2/3. V případě, že požádají kraj o dotaci všechny obce, které mají
příslib státní dotace, bude celková částka potřebná na pokrytí požadavků okolo 21 mil. Kč.
Dalším výdajem může být dotace obcím na nákup CAS (cisternová automobilová stříkačka).
Dotace kraje je podmíněna příslibem státní dotace. Kraj v minulých letech poskytoval obcím,
které získaly státní dotaci, finanční podporu 500 tis. Kč. Dle pořadníku zveřejněného GŘ HZS
ČR získala pro rok 2019 státní dotaci v kraji 6 obcí: Městyse Štoky, Kamenice, Měřín, město
Žirovnice, obce Větrný Jeníkov a Maleč.
Usnesení 01/01/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
průběžnou informaci o rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Seznámení s Programem prevence kriminality na rok 2019
Andrea Pohanová okomentovala podkladový materiál. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo
dokument Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 (dále jen
„Koncepce“). Nástrojem plnění opatření obsažených v Koncepci jsou roční programy Prevence
kriminality, které vymezí hlavní bezpečnostní problémy, způsob jejich řešení a finanční
zabezpečení. Koncepce byla zpracována na základě Strategie prevence kriminality České
republiky na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“ - schváleno usnesením vlády č. 66/2016),
která umožňuje čerpat státní dotace na projekty prevence kriminality za splnění stanovených
podmínek. Jednou z podmínek je schválení Programu Prevence kriminality na příslušný rok.
Z těchto důvodů byl zpracován návrh Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2019 (dále jen „Program“). Návrh Programu byl sestaven pracovní skupinou prevence kriminality
jmenovanou ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě bezpečnostní analýzy
provedené ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, ze které vyplynuly
hlavní bezpečnostní problémy roku 2018. Bylo vydefinováno 5 hlavních bezpečnostních
problémů: Kriminalita páchaná prostřednictvím ICT, násilná kriminalita a kriminalita páchaná pod
vlivem návykových látek, kriminalita spojená s majetkovými a úvěrovými podvody, nízká finanční
gramotnost některých skupin obyvatel, různé typy útoků na seniory a kriminalita páchaná
recidivisty, nepřizpůsobivými obyvateli, cizinci ad. Na základě vytipovaných problémů byl
sestaven harmonogram řešení daných problémů. Od toho se budou odvíjet dotace získané od
MV. Kraj zatím v roce 2019 podal čtyři žádosti na MV – žádost „Analýza a seminář na nelegální
online obsah“, žádost „Mezinárodní konference elektronického násilí a kyberkriminalita“, žádost
„Dvoudenní konference pro manažery prevence kriminality celé ČR“ a žádost „Projekt divadelní
představení pro seniory“. Jedná se o neinvestiční projekty ve výši 780 tis. Kč. Projekty jsou
připravovány od začátku roku a budou realizovány v druhé polovině roku 2019.
Usnesení 02/01/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
průběžnou informaci o rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Číslo jednací:

KUJI 23896/2019

Číslo stránky

2

3. Program Fondu Vysočiny Prevence kriminality 2019
Andrea Pohanová seznámila členy komise s Programem Fondu Vysočina Prevence kriminality
2019. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora a motivace obcí a nestátních
neziskových organizací při realizaci specifických programů z oblasti sociální prevence
obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019, a to z důvodu
zajištění adekvátního působení na pachatele a potencionální pachatele trestných činů, zajištění
pomoci obětem a potencionálním obětem trestných činů, práce se sociálně znevýhodněnými a
rizikovými skupinami obyvatel, pozitivního ovlivňování kriminogenní prostředí. Celková alokace
činní 2,5 mil. Kč. Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden
projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 150 000 Kč. V rámci
jednoho kola Programu může žadatel podat pouze dva projekty. V případě, že bude předloženo
jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.
Usnesení 03/01/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Programu Fondu Vysočiny Prevence kriminality 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Souhrnná informace o cvičeních složek IZS Kraje Vysočina uskutečněných v roce
2018 a seznámení s plánem cvičení složek IZS na rok 2019
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 2018 se uskutečnilo 5 cvičení
tematicky zaměřených na řešení mimořádných událostí. Jednotlivá cvičení jsou následně
vyhodnocována. Pro letošní rok se plánuje jako každý rok 5 hlavních cvičení po okresech –
Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod. Cvičení pro rok 2019 byla
společně předjednána na poradě složek IZS a Kraje Vysočina dne 12. října 2018. Dále je
předpoklad pro rok 2019 v úzké spolupráci HZS KV, ZZS KV a KHS společné nácviky na řešení
události v souvislosti podezřením na výskyt VNN (vysoce nákazové nemoci) v souladu s nově
vydaným STČ 16A/IZS – celkem 4 nácviky. J. Murárik nabídl jako každý rok možnost účasti na
cvičení dle zájmu členů komise. Plán cvičení IZS bude projednávat BRK na jednání 22. 3. 2019.
Úkol: Členům bezpečnostní komise bude zaslán materiál obsahující přesné časové údaje
jednotlivých cvičení.
Usnesení 04/01/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
souhrnnou informaci o cvičeních složek IZS Kraje Vysočina uskutečněných v roce 2018 a
seznámení s plánem cvičení složek IZS na rok 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze, různé
Jan Murárik informoval, že dne 12. 3. 2018 se uskuteční koordinační jednání se zástupci složek
IZS se zástupci ŘSD k problematice postupů a technologií prací souvisejících s modernizací
dálnice D1 v roce 2019 s výhledem na rok 2020. Dále dne 22. 3. 2019 se uskuteční zasedání
Bezpečnostní rady Kraje Vysočina a dne 8. 4. 2019 proběhne ve spolupráci s firmou E.ON
Distribuce cvičné zaslání SMS starostům obcím s cílem prověření reálnosti kontaktů po volbách
a zpětnou vazbu starostů na tzv. „oblastní manažery“ firmy EON.
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Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 20. června 2019 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 2.15.
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 11. března 2019

Číslo jednací:

KUJI 23896/2019

Číslo stránky

4

