Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 12. 12. 2019
Přítomni:
1. Martinec Tomáš (předseda)

8. Maslák Pavel

2. Jágrik Miroslav

9. Holub Antonín

3. Kůrka Bohuslav

10. Slámečka Jan (místopředseda)

4. Pavlík Josef

11. Nevoral Marek

5. Sedmidubský Ladislav

12. Bašta Miroslav

6. Bártová Martina

13. Murárik Jan (tajemník)

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

3. Bradáč Antonín

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

2. Pohanová Andrea (OSH)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Mgr. Tomáš Martinec);
1. Realizace projektů „Ochrana měkkých cílů“ v roce 2019 a výhled na rok 2020 v této
oblasti, (Mgr. Andrea Pohanová);
2. Informace o čerpání dotací na PO z Fondu Vysočiny, (Ing. Pavel Dvořák);
3. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise za rok 2019, (Mgr. Tomáš Martinec);
4. Projednání návrhu plánu práce Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020,
(Mgr. Tomáš Martinec);
5. Diskuze, 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 12 hlasy schválen.
1. Realizace projektů „Ochrana měkkých cílů“ v roce 2019 a výhled na rok 2020 v této
oblasti
Andrea Pohanová seznámila členy komise s výsledky projektů ochrana měkkých cílů. Kraj
Vysočina v roce 2019 od MV v rámci ochrany měkkých cílů zažádal o dotace na projekty ve výši
800 tis. Kč. Pracovní skupina vybrala 20 základních a středních škol v kraji. Těmto školám byl
zaplacen bezpečnostní audit. Do užšího výběru bylo zařazeno 5 středních škol, se kterými byla
navázána užší spolupráce a jejichž zástupci se aktivně zúčastnili cvičení složek IZS, jehož
smyslem je procvičit činnosti a postupy při mimořádné situaci ve školském zařízení. Celkově do
cvičení bylo zapojeno 300 účastníků.
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Další dotace byla poskytnuta na oblast „Veřejná prostranství“. Zde byla poskytnuta dotace ve
výši 750 tis Kč. Byly vybrány následující obce: Třebíč, Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod,
Humpolec, Moravské Budějovice, Jihlava). Těmto obcím bude zaplacen bezpečnostní audit,
který bude realizovat odborný externí subjekt na základě výběrového řízení.
Druhý podprogram byl zaměřen na vzdělávací akce na OMC ve veřejné správě. Taková to
vzdělávací akce je vhodná i pro krajský úřad, který lze považovat za jeden z možných měkkých
cílů. Je proto žádoucí, aby zaměstnanci úřadu věděli, jak se mají v krizové situaci zachovat a
ochránit nejen sebe ale případně i další osoby nacházející se v jejich blízkosti. V roce 2019
proběhly na KrÚ dva semináře k předmětné problematice pro vedoucí úředníky KrÚ.
Pro rok 2020 bude kraj žádat o dotace z MV na zpracování koordinačního plánu.
Usnesení 09/04/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o realizaci projektů „Ochrana měkkých cílů“ v roce 2019 a výhled na rok 2020 v této
oblasti.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
2. Informace o čerpání dotací na PO z Fondu Vysočiny
Pavel Dvořák informoval členy komise s čerpáním dotací na požární ochranu z Fondu Vysočiny
za rok 2019.
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 v celkové výši 4,4 mil. Kč. Celkem bylo
zaevidováno 133 žádostí, podpořeno 131 žádostí. U dalších pěti žádostí došlo k pochybení
z důvodu administrativního. Celkem byly podpořeny žádosti ve výši 3,4 mil. Kč.
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019 v celkové výši 2 mil. Kč. Celkem bylo
zaevidováno 44 žádostí, podpořeno bylo 37 žádostí v celkové výši 1,28 mil. Kč. V roce 2019 byl
Program určen na nákup elektrocentrál. Ze strany obcí je zájem o tento program, proto se
uvažuje pro budoucí roky o rozšíření Programu o položku na nákup další techniky. V letošním
roce byly jednotky SDH obcí spolu s profesionálními hasiči podpořeny částkou více než výši 27
mil. Kč.
Pro rok 2020 budou vyhlášeny programy ve stejné výši.
3. Zhodnocení činnosti Bezpečnostní komise za rok 2019
Tomáš Martinec vyhodnotil činnost bezpečnostní komise za rok 2019 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.
4. Projednání návrhu plánu práce Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok
2020
Členové komise obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti komise na rok 2020. Tomáš
Martinec uvedl, že návrh plánu činnosti je připraven ve stejné struktuře jako pro rok 2019.
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 14. 1. 2020 ke schválení.
Usnesení 10/04/2019/BK
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
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schvaluje
předložený plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze, různé
Jan Murárik podal informace o problematice rekonstrukce D1 a nastávajícího zimního období a
přijetí podmínek pro zlepšení provozu při rekonstrukci D1.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek 28. února 2020 od 14:00 hodin v prostorách
Krajského vojenského velitelství Jihlava, Vrchlického 14, 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 13. prosince 2019
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