Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2011
konaného dne 15. 11. 2011
Přítomni:
1. Vaněk Petr

7. Cejpek Stanislav

2. Musil Michal

8. Necid Radovan

3. Malina Jiří

9. Slámečka Jan (předseda)

4. Palát Milan

10. Holub Antonín (místopředseda)

5. Jágrik Miroslav

11. Murárik Jan (tajemník)

6.Kopecký Pavel
Omluveni:
1. Kalabus Pavel
Hosté:
1. Dvořák Pavel (OSH)

2. Pokorný Josef (OSH)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1. Připravenost složek IZS, ŘSD a SSÚD na zimní období, (J. Murárik);
2. Projednání návrhu Programu prevence kriminality na rok 2012, (J. Pokorný);
3. Informace o přípravě návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok 2012,
(P. Dvořák);
4. Diskuse, různé;
Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, 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 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

1. Připravenost složek IZS, ŘSD a SSÚD na zimní období
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Dne 27. 10. 2011 proběhla pracovní porada
složek IZS, ŘSD a SSÚD na zimní období v Humpolci. Základní složky IZS (Policie ČR, ZZS a
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HZS jsou standardně připraveny na činnost v zimním období. ŘSD (SSÚD) mají zpracovány
Plány zimní údržby na rok 2011 – 2012 s kalkulací materiálně technického zabezpečení.
Nedostatkem je starší technika a sypače. Informoval o plánovaných opravách v roce 2012 na
úsecích dálnice D1 v Kraji Vysočina. Radovan Necid vznesl dotaz, zda při opravách dojde
k rozšíření vozovky o celý pruh. Jan Slámečka odpověděl v intencích vyjádření ředitele odboru
správy dálnic ŘSD ČR Ing. Hořenína na uvedeném jednání dne 27. 10. 2011. Radovan Necid
vyslovil názor na zabudování elektronických vah do komunikací, které jsou souběžné s dálnicí.
Dále informoval o údajném příslibu ministerstva dopravy o uvolnění 1 mld. Kč na opravy
souběžných komunikací s opravovanou dálnicí D1.
Usnesení 15/05/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o připravenosti složek IZS, ŘSD a SSÚD na zimní období (výsledky pracovní porady
konané dne 27. 10. 2011 v Humpolci)
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Projednání návrhu Programu prevence kriminality na rok 2012
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál. Rokem 2011 končí platnost
Strategie prevence kriminality České republiky na léta 2008 až 2011 a Koncepce prevence
kriminality Kraje Vysočina na léta 2009 až 2011. Na základě obou dokumentů a v souladu
s metodikou Ministerstva vnitra České republiky byly každoročně sestavovány tzv. krajské
programy prevence kriminality, jejichž prostřednictvím byla realizována schválená opatření,
způsob jejich realizace a finanční zabezpečení. Do doby zpracování tohoto dokumentu nebyla
schválena Strategie prevence kriminality ČR na léta 2012 až 2015, která pravděpodobně dozná
zásadních změn v systému prevence kriminality a ve způsobu financování aktivit v oblasti
prevence kriminality. Z tohoto důvodu byl sestaven návrh Programu prevence kriminality
Kraje Vysočina na rok 2012 (dále jen „Program 2012“) v intencích předcházejících let
a na základě doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Návrh Programu
2012 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. Při zpracování Programu 2012 byly využity poznatky
z průzkumu veřejného mínění občanů Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality
provedeného v říjnu 2011 (dále jen „Průzkum“).
Usnesení 16/05/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh Programu prevence kriminality na rok
2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o přípravě návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok
2012
Pavel Dvořák okomentoval podkladový materiál. V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na Kapitole
požární ochrana a IZS jsou pro rok 2012 plánovány výdaje v celkové výši 12,8 mil. Kč. Z toho
je určeno na nezbytné provozní výdaje a výdaje na požární ochranu 10,7 mil. Kč
a na fakultativní výdaje a výdaje na rozvoj 2,1 mil.¨Kč. Rozhodující část kapitoly tvoří výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí a dotace Hasičskému
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záchrannému sboru Kraje Vysočina. Finanční závazky z roku 2011, které by mohly případně
zatížit rozpočet v příštím roce, se v kapitole nepředpokládají. Jan Slámečka doplnil, že návrh
rozpočtu bude schvalován na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje.
Usnesení 17/05/2011/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina – kapitoly PO a IZS na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuze, různé
Josef Pokorný seznámil přítomné členy s projektem „Průzkum veřejného mínění o názorech
obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011“. Tento dokument byl
zpracován na základě bezpečnostní analýzy, která vycházela, kromě jiného, i ze Závěrečné
zprávy z výzkumu veřejného mínění „Občané o kriminalitě a prevenci“ zpracované Institutem pro
kriminologii a sociální prevenci Praha. Součástí výzkumu provedeného agenturou Factum
Invenio bylo i zjišťování názorů obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci.
Jan Slámečka informoval členy komise o změnách ředitelů krajských složek IZS.
Na Krajském vojenském velitelství Jihlava vystřídal dosavadního ředitele plk. Ing. Milana Solíka
nový ředitel plk. Ing. Jan Ňachaj. K 1. 12. 2011 odchází dosavadní ředitel HZS Kraje Vysočina
plk. Ing. Drahoslav Ryba do funkce generálního ředitele HZS ČR (nový ředitel nebyl dosud
jmenován). Dále Jan Slámečka informoval o obsahu jednání Povodňové komise Kraje Vysočina
ze dne 1. 11. 2011 a také o obsahu 6. zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina a zejména
7. zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina, která se konalo dne 3. 11. 2011 na SÚJB
v Praze.
Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 6. prosince 2011 od 11:30 hod. v restauraci
U Vypečeného čuníka, Úzká 1, Jihlava.

Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 16. listopadu 2011.
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