Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 6/2009
konaném dne 17. 12. 2009
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

(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)

4. Jan Slámečka

6. Ing. Tomáš Žák, MBA

8. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

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

kraje Vysočina

5. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

Omluveni:
1. plk. Mgr. Josef Bačkovský

( ředitel Krajského

ředitelství Policie ČR kraje Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje)
1. Hodnocení práce BRK v roce 2009, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
2. Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2010, (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
3. Rozprava;
4. Oběd;
Závěr; (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje)
Zahájení
J. Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Navržený program byl schválen 9 hlasy.
Dále přivítal nového člena BRK Ing. Tomáše Žáka, ředitele Jaderné elektrárny Dukovany, předal
mu jmenovací dekret člena BRK a představil mu ostatní členy BRK. Sdělil, že Ing. Tomáš Žák
nahradil ve funkci Ing. Zdeňka Linharta.
1.

Hodnocení práce BRK v roce 2009

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Hodnocení práce BRK v roce 2009“. V roce 2009
zasedala bezpečnostní rada celkem šestkrát. Jednání probíhala dle schváleného plánu práce na
rok 2009 a rovněž byly zařazeny do jednání aktuální body dle návrhu jednotlivých členů BRK.

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

Celkem bylo přijato 35 usnesení. Z toho 21 bylo ukládacích. Z 21 ukládacích usnesení bylo 12
splněno a u 9 plnění úkolu pokračuje. Tyto usnesení jsou uvedeny v příloze č. 1.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 34/06/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
stav plnění usnesení za rok 2009 dle materiálu BRK 06-2009-01P, BRK 06-2009-01P 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: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK 06-2009-01P, BRK 06-2009-01P př. 1

2.

Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2010

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje
Vysočina na rok 2010“. Návrh plánu je zaslán každý rok v elektronické podobě jednotlivým členům
BRK. Do 10. ledna roku 2010 je možnost zasílat své podněty a návrhy na doplnění plánu na
adresu tajemníka BRK J. Murárika (murarik.j@kr-vysocina.cz). Z. Kadlec doplnil, že je možnost
průběžně dle nutnosti rozšířit pracovní plán o další body.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 35/06/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
souhlasí
s navrženým postupem zpracování Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok
2010 dle materiálu BRK-06-2009-02P
ukládá
1. členům BRK dle svých potřeb předat tajemníkovi BRK podněty k doplnění Pracovního
plánu
2. tajemníkovi BRK
 zaslat podklady pro doplnění Pracovního plánu členům BRK dle materiálu BRK 062009-02P př. 1
 na základě podkladů členů BRK zpracovat Pracovní plán Bezpečnostní rady kraje
Vysočina na rok 2010
 zabezpečit jeho schválení hejtmanem kraje
 zabezpečit zaslání schváleného Pracovního plánu členům BRK
odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK
termín: 15. ledna 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Zdrojové materiály BRK-06-2009-02P, BRK 06-2009-02P př. 1
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3.

Rozprava

J. Murárik podal informaci o realizaci Pandemického plánu kraje v souvislosti s infekcí virem
Pandemic (H1N1). Sdělil, že od minulého projednání zpracování Pandemického plánu kraje na
jednání BRK 19. 10. 2009, byl pandemický plán doplněn o přílohu č. 10 „Vakcinační strategie“ na
základě podkladů Ministerstva zdravotnictví. Vakcinační strategie byla rozšířena o zdravotně
stigmatizované děti ve věku 10 – 17 let a to ve vakcinačním středisku Nemocnice Jihlava.
V současné době se postupuje podle tohoto plánu a probíhá vakcinace jak ve vakcinačních
centrech tak i u praktických lékařů.
V ČR bylo ke dni 16. 12. 2009 hlášeno 1127 potvrzených případů infekce virem Pandemic (H1N1)
a 38 případů úmrtí. Očkování je dobrovolné a v celé ČR bylo zatím v první vlně aplikováno 30 175
dávek.
J.Běhounek sdělil, že probíhá vakcinace vybraných kategorií osob a kraj je připraven na řešení
pandemie.
J. Murárik dále sdělil, že v kraji Vysočina se na „prasečí chřipku“ zatím nechalo očkovat 2327
osob. Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí v souvislosti s virem H1N1. K 14.12.2009 je v kraji
evidováno 53 případů výskytu „prasečí chřipky“. Relativní nemocnost na akutní respirační
onemocnění v kraji zaznamenalo mírný pokles.
Jan Murárik dále informoval o dokumentu „Zpráva o připravenosti České republiky na možnou
další plynovou krizi“. Tento dokument upozorňuje na skutečnost, že by se mohla opakovat situace
ze začátku roku 2009, kdy na základě vztahu Ruska a Ukrajiny byly přerušeny dodávky zemního
plynu do západní Evropy. Sdělil, že materiál rovněž předal HZS kraje z důvodu, že dokument ve
východiscích stanovuje i jisté povinnosti HZS v oblasti ochrany obyvatel.
J. Murárik informoval, že odbor sekretariátu hejtmana organizuje dne 2. června tradiční den
otevřených dveří (dále jen „DOD“) Krajského úřadu kraje Vysočina v prostorách krajského úřadu.
Tentokrát bude motto DOD „Bezpečná Vysočina“ a bude zaměřen na problém posílení
bezpečnosti občanů v kraji. V současné době oslovujeme různé organizace, které se svojí aktivní
účastí budou chtít na DOD zapojit. Jedná se o problematiku zabezpečení majetku, bezpečnosti
domovů, motorových vozidel, ochrany před požáry, komunikační bezpečnosti prostřednictvím
internetu apod. Požádal členy BRK o případnou podporu a pomoc při zajištění akce.
J Běhounek navrhl členům BRK, aby vedoucí odboru sekretariátu hejtmana Ing. Ivana Šteklová se
účastnila dalších jednání BRK, jako přizvaná osoba ve smyslu Jednacího řádu BRK čl. 2 odstavec
7 z důvodu zkvalitnění kontinuity plnění úkolů BRK prostřednictvím odboru sekretariátu hejtmana.
J. Murárik a D. Ryba tento návrh podpořili.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 36/06/2009/BRK
bezpečnostní rada kraje
souhlasí
s účastí vedoucí odboru sekretariátu hejtmana Ing. Ivany Šteklové na dalších jednání BRK jako
přizvané osoby
odpovědnost: tajemník BRK, Ing. I. Šteklová
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.

Závěr
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Bylo dohodnuto, že příští zasedání BRK bude ve čtvrtek 4. února 2010 od 9:00 hod. v Krajském
ředitelství policie ČR kraje vysočina, Vrchlického 46, Jihlava.
J. Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za celoroční práci při zajišťování bezpečnostní
situace v kraji. Všem popřál hodně zdraví a sil do roku 2010 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 dne 21. prosince 2009
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