Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 22. 6. 2017
Přítomni:

1. Martinec Tomáš (předseda)

6. Bártová Martina

3. Rejtar Jaromír

8. Holub Antonín

2. Kůrka Bohuslav
4. Kukla Martin

5. Sedmidubský Ladislav
Nepřítomni (omluveni):
1. Jágrik Miroslav
2. Musílek Karel
3. Maslák Pavel

4. Slámečka Jan (místopředseda)
Hosté:

1. Běhounek Jiří (člen rady kraje)

7. Skalník Miroslav

9. Bradáč Antonín

5. Nevoral Marek

6. Blaško Hynek

7. Murárik Jan (tajemník)

2. Filová Vladislava (ZZS KV)

Program:

Zahájení jednání, schválení programu a zápisu, (T. Martinec);
1. Informace z jednání Komise Rady AKČR pro bezpečnost, (Mgr. Tomáš Martinec);

2. Stav připravenosti ZZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, statistika
výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2017, (Ing. Vladislava Filová);

3. Výstavba Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KV, (Ing. Vladislava Filová);
4. Prohlídka sídla ZZS, (Ing. Vladislava Filová);
5. Diskuse, různé;
Závěr.
Zahájení jednání, schválení programu a zápisu
Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Tomáš Martinec přednesl program dnešního zasedání komise. Tento
návrh programu byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné
připomínky a byl 8 hlasy schválen.

1. Informace z jednání Komise Rady AKČR pro bezpečnost
Tomáš Martinec informoval členy komise o vyhodnocení efektivity čerpání finančních prostředků
za rok 2016 u GP „Prevence kriminality “. Tento materiál byl členům komise rozeslán. Dále členy
komise informoval o jednání HZS KV a městského úřadu v NMNM týkající se postupu
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stavebního úřadu v souvislosti s montovanými tribunami. Toto stanovisko bude předloženo na
nejbližším zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina. Poté podal informace ze zasedání
Komise Rady AKČR pro bezpečnost. Investiční dotace určené SDH pro roky 2017 a 2018 činní
620 mil. Kč, požadavky ze strany SDH jsou ve výši 1,2 mld. Kč. V dokumentu Audit národní
bezpečnosti byla řešena problematika krizového řízení u obcí s rozšířenou působností, ve
smyslu nedostatku pracovníků na tomto úseku. Byla řešena problematika „Koncepce měkkých
cílů“ a útoku na ně. Byl představen projekt „Forenzní identifikační značení kol a vozítek“ a jejich
vedení v databázi. Do registru si mohou majitelé nechat zaevidovat svá kola a vozítka a to
prostřednictvím městské policie.
Úkol: Tajemník komise zajistí seznam objektů, kterých se mohou týkat útoky v rámci měkkých
cílů.
Jiří Běhounek informoval členy komise o zprávě týkající se situace výjezdových statistik za rok
2016. Tato statistika byla předložena na červnovém zasedání zastupitelstva kraje ke schválení.
Dále podal informace o taktickém cvičení střetu osobního vozidla a vlaku v Sázavě.
Během jednání se dostavila členka komise Martina Bártová.
2. Stav připravenosti ZZS k činnosti v integrovaném záchranném systému, statistika
výjezdové činnosti ZZS za 1. pololetí 2017
Vladislava Filová okomentovala prezentaci týkající se hospodaření ZZS KV za rok 2016.
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (dále jen „ZZS KV“) tvoří základní složku
integrovaného záchranného systému a dále poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na
území Kraje Vysočina. Kromě poskytování akutní a neodkladné zdravotní péče, plní úkoly
spojené s nepřetržitou připraveností na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Od 16.
6. 2014 tvoří síť výjezdových základen celkem 21 míst. Pokrytí kraje nepřetržitě zajištuje svojí
činností v denní dobu tj. od 7-19 hod. 29 výjezdových skupin (z toho 8 RLP,16 RZP, 4 RV, 1
LZS) a v noci tj. od 19-7 hod. 28 výjezdových skupin (z toho 4 RLP, 18 RZP, 6 RV). Současné
financování ZZS KV je zajištěno z veřejného zdravotního pojištění, z rozpočtu kraje a ze státního
rozpočtu. Na základě zákona č. 374/2011Sb. o ZZS a NV č. 148/2012 o stanovení výše úhrady
nákladů na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací
ze státního rozpočtu je stanovena úhrada 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na
území kraje k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Úhrada se vyplácí poskytovateli ZZS do
30. 6. příslušného kalendářního roku. Hospodářský výsledek za rok 2016 skončil vyrovnaně.
Byla proúčtována dotace na Krizovou připravenost, která byla pro rok 2016 ve výši 5.095 tis. Kč.
Dotace na provoz byla ve výši 173.392 tis. Kč. Dále pohovořila o výcvikovém středisku
financovaném z IROPu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Výzva nazvaná
„Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému" je zaměřena na
modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného
záchranného systému, zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost
základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci této výzvy jsou podporovány
stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení,
výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících
vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS. Poté členy komise seznámila
s činností zdravotnického operačního střediska, které je obsazeno 4 dispečerkami
v nepřetržitém režimu. Operátoři ZOS pracují v tzv. dvoustupňovém řízení. Členové komise byli
také informování o novém provozovateli letecké záchranné služby v Kraji Vysočina Helikopter
Air Transport. Bohuslav Kůrka poukázal na možnost využití armády a jejich vrtulníků. Vladislava
Filová doplnila, že soukromá firma, která nyní zajišťuje leteckou záchrannou službu, finančně
podporuje dětské dny a finančně zajišťuje výcvik pilotů. Jiří Běhounek doplnil, že na složky IZS
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byl vznesen podnět na zajištění letecké zdravotnické služby. Složka armády sdělila, že v případě
zajištění požadují navýšení rozpočtu o 4 mld. Kč, zástupce police sdělil, že nedisponují
dostatečným množstvím pilotů. Celkově je problém v nedostatku pilotů. Náklady u soukromé
letecké služby jsou mnohem nižší, neboť soukromá firma si sama zajištuje a školí personál.
Ladislav Sedmidubský vznesl dotaz na existenci celostátní koncepci letecké záchranné služby.
Vladislava Filová odpověděla, že koncepci tvoří stát, konkrétně MZ.
3. Výstavba Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KV
Členové shlédli Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV.
4. Prohlídka sídla ZZS
Poté následovala prohlídka ZZS KV.

5. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné podněty.

Závěr
Tomáš Martinec poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil
jednání. Termín zasedání bezpečnostní komise č. 4/2017 byl stanoven na čtvrtek 14. 9. 2017
od 14:00 hod v prostorách Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Mgr. Tomáš Martinec
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 27. června 2017.
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