Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 3. 10. 2019
Přítomni:
1. Martinec Tomáš (předseda)

8. Maslák Pavel

2. Jágrik Mirosla

9. Holub Antonín

3. Kůrka Bohuslav

10. Bradáč Antonín

4. Pavlík Josef

11. Slámečka Jan (místopředseda)

5. Sedmidubský Ladislav

12. Bašta Miroslav

6. Bártová Martina

13. Murárik Jan (tajemník)

7. Skalník Miroslav
Nepřítomni (omluveni):
1. Musílek Karel

3. Nevoral Marek

2. Rejtar Jaromír
Hosté:
1. Dvořák Pavel (OSH)

3. Pátek Jiří (ředitel CHH Přibyslav)

2. Molák Miloš (ORR)
Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
za rok 2019 a realizace grantové politiky směrem k obcím v oblasti požární ochrany a
průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS za rok
2019, (Ing. Pavel Dvořák, Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Krajského úřadu
Kraje Vysočina);
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – Opatření IZS, (Mgr. Miloš Molák);
3. Informace o struktuře a činnosti dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina, (Jan Slámečka);
4. Seznámení s činností Centra hasičského hnutí Přibyslav, (Jiří Pátek, ředitel Centra
hasičského hnutí Přibyslav);
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 9 hlasy schválen.
1. Informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární
ochrany obcí za rok 2019 a realizace grantové politiky směrem k obcím v oblasti
požární ochrany a průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na
kapitole PO a IZS za rok 2019
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové komise Martina Bártová a Bohuslav Kůrka.
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Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. Ve Fondu Vysočiny pro rok 2019 byly
vyhlášeny tyto programy:
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 v celkové výši 4 mil. Kč. Celkem bylo
zaevidováno 133 žádostí, podpořeno 132 žádostí v celkové výši 3,6 mil. Kč.
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019 v celkové výši 2,4 mil. Kč. Celkem bylo
zaevidováno 44 žádostí, podpořeno bylo 37 žádostí v celkové výši 1,2 mil. Kč. Zájem o tento
program klesá, proto se uvažuje o rozšíření Programu o položku na nákup další techniky. Pro
rok 2020 budou vyhlášeny programy ve stejné výši.
Dále členy komise seznámil s průběžným čerpáním rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a
IZS za rok 2019. V rozpočtu Kraje Vysočina na Kapitole požární ochrana a IZS byly pro rok 2019
alokovány prostředky v celkové výši 8 330 tis. Kč. V průběhu I. pol. se tato částka navýšila o
výdaje v podobě dotací obcím na nákup požární techniky do vybavení jejich jednotek požární
ochrany (dopravní automobily, CAS) – 23 071,4 tis. Kč, dotace pro HZS, Kraje Vysočina – 4 200
tis. Kč, bezpečnost a veřejný pořádek – 2 061,8 tis. Kč a další. Celkem se rozpočet navýšil na
42 431,3 tis. Kč. Dotace na dopravní automobily poskytuje kraj v návaznosti na státní dotaci,
kterou obce čerpají k témuž účelu od Ministerstva vnitra. Jan Slámečka doplnil, že během pár let
bude vyčerpán zájem o dotace na nákup dopravních automobilů a proto se nyní uvažuje o
změně programu, a to na nákup hasičských stříkaček. V Kraji Vysočina je cca 600 stříkaček,
které jsou starší 40-ti let. Jeden z velkých problémů jsou lesní požáry. Josef Pavlík vyslovil
souhlasné stanovisko k rozšíření dotace o nákup stříkaček, neboť lesní požáry budou stoupat a
obce musí být na tento problém připraveny.
Usnesení 05/03/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí za rok
2019 a realizaci grantové politiky směrem k obcím v oblasti požární ochrany a
doporučuje
radě kraje v rámci dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí pro rok 2020
rozšířit dotaci na nákup hasičských stříkaček na zdolávání požárů.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 06/03/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o průběžném čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Požární ochrana a IZS na rok
2019.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – Opatření IZS
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen komise Miroslav Skalník.
Miloš Molák seznámil členy komise s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále jen
„SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje, který je
zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na konci roku
2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování dokumentu
má v gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory kraje.
Jednotlivá opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje.
Bude také realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude následovat
zpracování hodnocení procesu SEA a vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení
dokumentu je předpokládáno v ZK v červnu 2020.
Dokument je rozdělen do třech částí:
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Analytická část
SWOT analýza
Strategická část
Miloš Molák návazně představil přítomným zaktualizované části SRK v oblasti IZS.
Usnesení 07/03/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
schvaluje
znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatření Efektivní krizové řízení a prevence kriminality.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o struktuře a činnosti dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina
Jan Slámečka seznámil přítomné členy komise s činností dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska eviduje cca 360 tisíc členů (cca 61 tisíc dětí a mládeže
do 18 let) organizovaných v 7662 Sborech dobrovolných hasičů, má 77 okresních sdruženích a
14 krajských sdruženích. Dále je evidována Moravská hasičská jednota a Česká hasičská
jednota. V Kraji Vysočina je 955 Sborů dobrovolných hasičů s 45 tisíci členy.
Hlavní cíle činnosti:
- Zásahová činnosti - spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví
občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných
událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. V rámci ČR se jedná o 7 tis.
jednotek se 70-ti tisíci členy. V rámci Kraje Vysočina se jedná o 865 jednotek, které jsou
rozděleny do třech kategorií: JPO 2, JPO 3 a JPO 5.
- Činnost s dětmi a mládeží - vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat
zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních,
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti,
úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství, jako i k dodržování preventivně
výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných
událostí. V ČR je registrováno do 26-ti let cca 100 tisíc hasičů, z toho je nad 18 let
cca 60 tisíc hasičů. V Kraji Vysočina je registrováno do 26-ti let 11,5 tisíc hasičů, z toho je
do 15-ti let šest tisíc hasičů.
- Sportovní činnosti - podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na
zdravý rozvoj jejich osobnosti, intelektuálních a tělesných schopností a zvyšování fyzické
kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní
reprezentaci a přípravu na ni. V ČR je cca 7 tisíc sportovních hasičských družstev.
4. Seznámení s činností Centra hasičského hnutí Přibyslav
Jiří Pátek, ředitel Centra hasičského hnutí Přibyslav, seznámil přítomné členy komise s činností
muzea. Muzeum je od roku 2006 nositelem mezinárodního certifikátu "Hasičské muzeum" CTIF.
CTIF je mezinárodní hasičskou organizací zastřešující hasičské svazy zemí celého světa.
Muzeum se nachází v zámku v Přibyslavi, kde probíhala radikální přestavba, která byla
slavnostně zakončena 11. ledna 1992. Vyžádala si přes 68 milionů korun a byly na ní
odpracovány stovky brigádnických hodin. V prostorách renesančního zámku rozšířeného a
upraveného v 18. stol. je umístěna stálá výstava Historie požární ochrany. V 15 sálech jsou
představeny nejstarší způsoby hašení, rozvoj hasičských spolků od poloviny 19. století, vývoj
hasičských stejnokrojů a ukázky historické i současné techniky. Návštěvnost se pohybuje mezi
sedmi až deseti tisíci návštěvníky ročně.
5. Diskuze, různé
Jan Murárik podal informace o pracovním setkání ministra dopravy JUDr. Vladimíra Kremlíka s
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem. Jednání se týkalo rekonstrukce D1 a nastávajícího
zimního období. Ke zlepšení podmínek provozu při rekonstrukci D1 byly projednány tyto oblasti.
 problematika spolupráce se sdělovacími prostředky a aktivitou informačních tabulí
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prodloužení termínu prací na úseku mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem, a to do
15. listopadu 2019
 rozšíření odpočinkových míst pro řidiče kamionů. Do konce roku v okolí dálnice vznikne
130 nových odstavných míst. Dalších 213 bude možné použít při mimořádných
událostech, například při hustém sněžení a tvorbě kolon
 v pohotovosti dva posypové vozy, které budou na operativní nasazení čekat na 90.
kilometru
Jan Murárik dále informoval členy komise, že během měsíce listopadu budou členové emailem
osloveni s žádostí o elektronické hlasování k projednání problematiky prevence kriminality.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 12. prosince 2019 od 12:00 hodin v Hotelu
Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
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 4. října 2019
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