Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2018
konaného dne 13. 12. 2018
Přítomni:
1. Martinec Tomáš (předseda)

6. Holub Antonín

2. Jágrik Miroslav

7. Bradáč Antonín

3. Kůrka Bohuslav

8. Slámečka Jan (místopředseda)

4. Sedmidubský Ladislav

9. Bašta Miroslav

5. Skalník Miroslav

10. Murárik Jan (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Musílek Karel

4. Bártová Martina

2. Rejtar Jaromír

5. Maslák Pavel

3. Pavlík Josef

6. Nevoral Marek

Hosté:
1. Pohanová Andrea (OSH)

2. Dvořák Pavel (OSH)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
pro rok 2018 a realizace grantové politiky směrem k obcím v oblasti požární ochrany,
(Ing. Pavel Dvořák);
2. Průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS za rok
2018, (Ing. Pavel Dvořák);
3. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019, (Mgr. Andrea Pohanová);
4. Informace o přístupu kraje Vysočina k ochraně „Měkkých cílů“, (Mgr. Andrea Pohanová);
5. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise za rok 2018, (Mgr. Tomáš Martinec);
6. Projednání návrhu plánu práce Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019,
(Mgr. Tomáš Martinec);
7. Diskuse, různé;
Závěr.
Zahájení jednání, schválení programu
Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání. Ten byl upraven do následující podoby:
Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
za rok 2018 a realizace grantové politiky směrem k obcím v oblasti požární ochrany,

(Ing. Pavel Dvořák);
2. Průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS za rok
2018, (Ing. Pavel Dvořák);
3. Informace o poskytnutí dotací na rok 2019 v Kraji Vysočina - Program Fondu Vysočiny
„Akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí 2019“, (Ing. Pavel Dvořák);
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4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019, (Mgr. Andrea Pohanová);
5. Informace o poskytnutí dotací na rok 2019 v Kraji Vysočina - Program Fondu Vysočiny
„Prevence kriminality 2019“, (Mgr. Andrea Pohanová);
6. Informace o přístupu Kraje Vysočina k ochraně „Měkkých cílů“, (Mgr. Andrea Pohanová);
7. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise za rok 2018, (Mgr. Tomáš Martinec);
8. Projednání návrhu plánu práce Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019,
(Mgr. Tomáš Martinec);
9. Diskuse, různé;
Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 9 hlasy schválen.
1. Informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární
ochrany obcí za rok 2018 a realizace grantové politiky směrem k obcím v oblasti
požární ochrany
Pavel Dvořák podal informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární
ochrany obcí za rok 2018. Dotace byla poskytována dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina za
účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje
Vysočina. O dotaci mohly žádat obce zřizující JPO s územní působností nebo JPO s místní
působností vybavenou cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS). Celkový objem finančních
prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje pro rok 2018 činí 4,3 mil Kč. Maximální poskytnutá
dotace činí 15 tis. Kč na JPO V s CAS, 30 tis. Kč na JPO II a JPO III a 44,5 tis. Kč na JPO II
s časem dojezdu do 5 min..
Ministerstvo vnitra ČR - generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo pro rok 2018 dotační program
určený obcím zřizujícím jednotky PO. Tento program je vyhlášen již třetím rokem. Umožňuje
obcím požádat o dotaci na dopravní automobil, výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice,
cisternovou automobilovou stříkačku. Kraj se zavázal, že obcím, které uspějí se žádostí o státní
dotaci, přispěje ze svého rozpočtu. U dopravních automobilů a požárních zbrojnic do výše 2/3
státní dotace, u CAS v jednotlivých případech 500 tis. Kč.
O dotaci na DA uspělo se žádostí o státní dotaci 47 obcí, z toho požádalo o krajskou dotaci 41
obcí. O dotaci na zbrojnici uspěly se žádostí o státní dotaci 4 obce a všechny požádaly i o dotaci
krajskou.
Celková výše schválených dotací obcím, které kraj požádaly o dotaci, činí 19,316 mil. Kč.
Usnesení 05/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o poskytování dotací obcím na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí pro rok
2018 a realizace grantové politiky směrem k obcím v oblasti požární ochrany.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS za
rok 2018
Pavel Dvořák seznámil členy komise s průběžným stavem rozpočtu na kapitole PO a IZS
za rok 2018. Celková částka pro rok 2018 činila 12,98 mil. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení
rozpočtu, zejména o dotace na dopravní automobily, požární zbrojnice a CAS, a to na
49,3 mil. Kč. Součástí tohoto navýšení je i 5 mil. Kč určených na nákup dvou vozidel pro
kontrolu silničního provozu, které budou následně darovány Krajskému ředitelství PČR
v Jihlavě. V současné době je vyčerpáno 27,5 mil. Kč. Čerpání rozpočtu není 100 %, a to
z důvodu, že některé projekty obce nestihly zrealizovat v letošním roce a dotace tak bude
vyplacena až v roce 2019. Část prostředků na kapitole je určena jako rezerva na krytí
logistických potřeb při mimořádných a krizových situací.
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Usnesení 06/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
průběžná informace o čerpání Rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole PO a IZS za rok 2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o poskytnutí dotací na rok 2019 v Kraji Vysočina - Program Fondu
Vysočiny „Akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí 2019“
Pavel Dvořák seznámil členy komise s poskytnutí dotací na rok 2019 v Kraji Vysočina - Program
Fondu Vysočiny „Akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí 2019“. Z důvodu změny
dotační politiky kraje už nebudou dotace poskytovány na základě zásad zastupitelstva kraje, ale
prostřednictvím Fondu Vysočina. Celková alokace pro rok 2019 činí 4,4 mil. Kč. Změna nastává
ve způsobu podání žádostí (jednotný formulář v elektronické verzi). Ostatní náležitosti a
podmínky čerpání zůstávají v základu stejné. Předpoklad termínu pro podávání žádostí je
březen 2019. Žádosti budou akceptovány do výše alokovaných prostředků, přičemž
rozhodujícím kritériem bude čas podání žádosti.
Usnesení 07/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
projednala a doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotace z
Fondu Vysočiny do programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ
2019“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
Andrea Pohanová okomentovala podkladový materiál. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo
usnesením č. 0387/05/2016/ZK 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. V roce 2018 bylo spácháno 4 135
trestných činů. Celková škoda způsobená pácháním trestné činnosti byla cca 560 mil. Kč.
Usnesení 08/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o poskytnutí dotací na rok 2019 v Kraji Vysočina - Program Fondu
Vysočiny „Prevence kriminality 2019“
Andrea Pohanová seznámila členy komise s programem Fondu Vysočiny Prevence kriminality
2019. Celková alokace pro rok 2019 činí 2,5 mil. Kč, program je zaměřen na měkké projekty a
sekundární a terciální prevenci. Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2019 a ukončen
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nejpozději do 31. 12. 2019. Spoluúčast žadatele je 30 %. Maximální výše dotace poskytnuté na
jeden projekt je 150 tis. Kč. Každý žadatel může podat pouze dva projekty.
Usnesení 09/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
projednala a doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotace z
Fondu Vysočiny do programu „PREVENCE KRIMINALITY 2019“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o přístupu Kraje Vysočina k ochraně „Měkkých cílů“
Andrea Pohanová informovala o programu se zaměřením na ochranu měkkých cílů. Ministerstvo
vnitra vyhlásilo program na ochranu měkkých cílů. Program bude rozdělen do dvou
podprogramů. Jedná se o prostředky určené na neinvestiční projekty, a to především do
školských objektů (celková alokace 30 mil. Kč) a na ochranu veřejných prostranství (celková
alokace 30 mil Kč). Žadatelem dotace mohou být pouze kraje. V říjnu se uskutečnil seminář pro
střední a základní školy v Kraji Vysočina. Seminář proběhl ve spolupráci s PČR, HZS KV, MV a
Středočeským krajem. S pěti vybranými školy proběhne praktické cvičení, kterému bude
předcházet bezpečnostní audit na vybraných školách. Po skončení semináře byl na školy zaslán
kontrolní list s otázkami zaměřené na zabezpečení školy. K podprogramu „Veřejná prostranství“
se v měsíci listopad uskutečnil seminář pro obce II. a III. stupně. Seminář byl formolu diskuze,
účelem bylo seznámit obce s dotačním programem a možnosti čerpání financí.
Usnesení 10/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přístupu Kraje Vysočina k ochraně „Měkkých cílů“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise za rok 2018
Tomáš Martinec vyhodnotil činnost bezpečnostní komise za rok 2018 a vyjádřil poděkování
zástupcům oddělení krizového řízení a bezpečnosti za celoroční přípravu podkladů pro jednání
bezpečnostní komise. Jan Murárik poděkoval členům komise za spolupráci a cenné připomínky
k předkládaným dokumentům Kraje Vysočina.
8. Projednání návrhu plánu práce Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok
2019
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti komise na rok 2019. Tomáš
Martinec uvedl, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2018.
V případě potřeby může být v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy.
K návrhu plánu činnosti nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění. V této
podobě a struktuře bude plán činnosti předložen radě kraje dne 15. 1. 2019 ke schválení.
Usnesení 11/04/2018/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
schvaluje předložený plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 28. února 2019 v 14.00 hod. v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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Závěr
Tomáš Martinec poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil
jednání.

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina

Mgr. Tomáš Martinec
předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 15. prosince 2018
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