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Zápis
8.;ednání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí

ze dne 18. září 2a74

1,

2,
3.
4.

Program jednání:

Uvod
Zprávao stavu sp{nění usnesení a úkolů ze 7. jednání BR
Souhrnná zpráva o stavu Havarijního a Krizového plánu
Taktické afičení,,Orlickoústecká rremocnice 201 4"
Vyhodnocení "Koncepce obnovy techniky a materiálu jednotek
sDH,
§ouhrnná zpráva o činnosti BR ve volebním období 2010 - 2014
Různé a) lnformace ze 4- řádného jednání BR Pk ze dne 16, 6.2014

b} lnformace o stavu revizí hydrantové sítě ve městě
c) lnformace k výskytu viru Eboly v Africe
d} Seznámenís,,Protokol o uýsledku kontroly obce"

5.
6,

Přítomni:

Omluveni:

Petr Hájek - předseda BR
JUDr. Zdeněk Ešpandr- místopředseda BR

!ng. Vladislav Fajt - člen BR
lng. Josef Nykodým - tajemník BR
JUDr, Eva Kalousková - člen BR

Jiří Preclík - člen BR
mjr" lng. Libor Dušek - čIen BR

Jiří Holubář - člen BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský - člen BR

Mgr, lvan Špinler - člen BR

Hosté:
Mgr. Tomáš Kopecký - Tajemník povodňových komisí, vedoucí OŽP

začátek jednání:
v 09:00 hod

konec iednání:
v 10:25 hod

mí§to jednání:
zasedací místnost rady města Ústí nad Orlicí



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ustí nad Orlicí

úvod

Předseda bezpečnostní rady a starosta města Petr Hájek přivítal všechny
přítomné členy BR, a předal slovo tajemníku bezpečnostní rady lng Josefu
Nykodýmovi. Tajemník BR přítomné členy seznámil s programem a připomenul
základní pravidla a způsoby jednání dle schváleného Jednacího řádu BR. Poté
vyzval přítomné, zda maji připomínky k programu jednáni. Žáané připomínky ani
návrhy nebyly vzneseny. Jednání se tak řídilo navrženým - schváleným programem.

Tajemník FR představil nového tajemníka povodňové komise města Ústí nad
Orlicí a ORP Ústí nad Orlicí - vedoucí OŽP,. Mgr. Tomáše Kopeckého, ktený se jako
host zúčastnil celého jednání BR bez hlasovacího práva.

Ad 1,)Zpráva o stavu splnění úkolů BR č. 7

Tajemník BR doložil stav splnění usnesení a úkolů 7. jednání BR, konané dne
5. prosince 2013 (Usnesení BRUOl22l2013,, BRUOl24l2013; BRUO/25I2013 a
BRUOl26l2013), Viz materiál z jednání.

Předseda BR uzavřel bod 1) usnesením BRUOl27l20í4:

a) BR revokuje usnesení BRUO/25/2013.

b) BR ukládá tajemníkovi BR ve spolupráci s tajemníkem MěÚ Ústí nad Orticí
vypracovat a předložit ke schválení koncept ,,Činnost městského úřadu při
řešení mimořádných a krizových událostí"

Termín: do 31. 3. 2015

Výsledek hlasování: Pro.
Proti:
Nehlasoval
zdržel se hlasování:

Ad 2.) Souhrnná zpráva o stavu Havarijního a Krizového plánu

Tajemník BR doložil stav zpracování a aktualizace HP a KP, Dokumenty jsou
průběžně aktualizovány"
Cíl ke sjednocení a zjednodušení společných dokumentů se podařilo splnit, Nadále
je aktualizován Evakuační plán (část C6) - zahrnutí poznatků ze společného cvičení
lZS Orlickoústecká nemocnice 2014. Další zásadni oprava nastane
pravděpodobně po volbách v měsíci říjnu 2014.Yiz, materiál z jednání,

Předseda BR uzavřel bod 2:

BR vzala zprávu o aktualizaci a stavu Havarijního a Krizového plánu na vědomí bez
usnesení a dalších úkolů.
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Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

Ad 3.) Taktické cvičení ,,Orllckoústecká nemocnice 2014'o

Tajemník BR předložil členům BR dokumentaci celého cvičení,
Dlouhodobě plánované Taktické cvičení ,,Orlickoústecká nemocnice 2014" se

uskutečnilo 19, března 2014, V přípravné fázi se uskutečnilo celkem 5 jednání řídící
skupiny. Byl zpracován ,,Záměr provedení taktického cvičení" a na základě tohoto
dokumentu byl vytvořen ,,Plán taktického cvičení složek lZS.
Vlastní TC bylo komplikované tím, že se uskutečnilo za plného provozu s nutností
neohrozit a neomezit provoz nemocnice. Téma taktického cvičení bylo naplněno a
vytyčené cíle byly v základu splněny, přesto nedostatků byla celá řada. Nedostatky
a nové náměty jsou analyzovány a dále zapracovávány do dílčích plánů pro havarijní
a krizové řízení, Takováto příprava je vždy realizována k prověření jednotlivých
prvků i celého systému. Vedle prověření naplánovaných postupů je dalším cílem
odhalit a do budoucna odstranit slabá místa a stávající postupy zefektivnit.
Každá z cvičících složek na závěr cvičení provedla vlastní dílčí vyhodnocení a
z těchto podkladů bylo Územním odborem HZS Ústí nad Orlicí vytvořeno závěrečné
,,Vyhodnocení taktického cvičení složek lZS".
O důležitosti cvičení svědčí i skutečnost, že se ho osobně zúčastnil hejtman
Pardubického kraje JUDr, Netolický Ph.D, doprovázen krajským ředitelem HZS
Pardubického kraje plk. lng. Kvasničkou. Oba se shodli na potřebnosti takovéto
přípravy a vyjádřili spokojenost s připraveností a průběhem celého cvičení.

Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením BRUOl28l20í4:
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BR nařizuje útvaru KR zahrnout všechny připomínky a odstranit
ze cvičení Orlickoústecká nemocnice 2014 v HP a KP

Termín: do

zjištěné nedostatky

20. 12.2014

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

Ad 4.) Vyhodnocení ,,Koncepce obnovy techniky a materiálu jednotek SDH"

Tajemník BR vyhodnotil koncepci:

Stávající koncepce, která byla projednána Bezpečnostní radou, RM, schválena ZM
usnesením č.9612011 a měla pro volební období 2010-2014 stanoveno 9 priorit
(cílů).

Udržení početního stavu jednotek...k měsíci květnu 2014 maji 4 jednotky SDH Ústí
nad Orlicí celkem 69 (-1)dobrovolných hasičů ve věkovém průměru 37,99 let(37,14
let), Věkový průměr členů jednotek nepatrně stoupnul.
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Nesnižovat výši rozpočtu pro zajištění činnosti všech jednotek a zohlednit míru
inflace (cca 1.4 mil,),,,vývoj rozpočtu byl v průběhu volebního období příznivý a přes
hospodářskou krizi se podařilo rozpočet dostatečně zajistit a udržet.

Údržbou objektů zbrojnic JSDH nezatéžovat napjaté rozpočty jednotek a začit
realizovat jejich pravidelné opravy a rekonstrukce - zahrnout do investičních akcí
města. Doposud z velké části byly tyto akce hrazeny z rozpočtů jednotek a některé
opravy nebo úpravy realizovali členové JSDH svépomocí...k realizaci tohoto úkolu
by bylo zapotřebí velkého objemu finančních prostředků, Přesto se podařilo
realizovat tyto větší akce: sekční vrata zbrojnice UOl a Černovír, dokončení
zateplení a fasáda zbrojnice Knapovec. V roce 2014 byla zahájena rozsáhlejší
oprava zbrojnice Hylváty.

V roce 2011 požádat o dotace a vyčlenit z rozpočtu města finanční částku k nákupu
chybějícího dopravního vozidla pro JSDH UO l. Nákup realizovat například formou
půjčky se splatností na dobu 2-3 let, Na spolufinancování se budou podílet všechny
jednotky SDH (1xDA = 1,5 mil Kč)...veřejnou soutěži bylo v roce 2011 dopravní
vozidlo zakoupeno za přispění krajské dotace, Z technických důvodů však bylo
předáno do užívání ažv roce 2012.

lejpozději v roce 2013 stejnou formou realizovat nákup nového DA pro JSDH
Cernovír a následně vyřadit DA,l2 Avia.., veřejnou soutěží s krajskou dotací se
podařilo nové vozidlo zakoupit. Technické řešení nástavby je výjimečné - je
prototypem, Pro firmu THT Polička se stalo novou výrobní řadou,

Stav a stáří techniky se podařilo výrazně omladit, Veřejnou zakázkou byly pořízeny 2
dopravní automobily (Ford Transit - UOl a lveco Daily - Černovír) a zrealizovat větší
opravu CAS K25 LIAZ101, Průměrné stáří provozované techniky v roce 2010 bylo
17 let, stav v roce 2014 je 12,7 let. Jednotka UO l splnila předepsané minimální
technické vybavení, které již několik let nesplňovala a jednotka Černovír s
nadlidským úsilím provozované dopravní vozidlo Avie DA12, rok výroby 1974,
předala do Hasičského muzea Přibyslav. Omlazením vozového parku výrazně
stoupla akceschopnost jednotek a především se zvýšila bezpečnost osádek při
výjezdech.

V roce 2014 zahájit realizaci vyřazení CAS K25 LLAZ 101 a nákupu nového
(novějšího) CAS pro JSDH UOl . V tu dobu bude stáří vozidla již 30 let (nová CAS
cca 6,5 mil.)... k naplnění tohoto bodu došlo na jednání RM dne 7. 4. 2014 a ZM dne
14. 4.2014, kde byl deklarován tento záměr ve formě Žádosti o poskytnutí dotace na
rok2015 za účelem nákupu nové hasičské cisterny CAS 20. ZM potvrdilo příslib, že
v případě přidělení účelové dotace na reprodukci požární techniky zajistí vlastní
finanční prostředky z rozpočtu města, určené k dofinancování případného nákupu
nové CAS 20,

Neoddalovat řešení problematiky nákupu nových vozidel - dochází k ohrožení
zdravi a životů členů jednotek SDH při zásazích a při plnění úkolů.,.dopravní vozidla
všech jednotek jsou v současné době průměrně stará 5 let (1 ,2,6,11 let). Stav
cisteren je horší, v průměru 23 let (B,30,31 let). Požadován je stav, kdy by nemuselo
docházet k nákupům vozidel téměř každý rok.

Obměnu materiálu potřebného k zásahům a vybavení techniky se budou snažit
zajistit všechny jednotky z vlastních rozpočtů s využitím krajských a státních
dotací...naplnění tohoto bodu se podařilo zcela určitě naplnit, možná v něktenich
parametrech i překonat, Obměna starého vybavení, plánovité provádění nákupŮ a
snaha o nákupy kvalitního vybavení je u jednotek patrná, Přispělo k tomu i získání
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220 tis. Kč krajských dotací, 83 tis. Kč státních dotací a 449 tis. Kč mimořádných
dotací v uplynulém volebním období. Nemalý vliv na tuto skutečnost má soudržnost
jednotek, což dokazuje i snaha o opětovné vytvoření společné koncepce.

Po nezbytně nutné obměně těchto 3 ks vozidel zahájit realizaci obměny dalších
vozidel v dostatečném časovém předstihu a nenechávat řešení na poslední chvíli.
Dodržovat životnost používané techniky a materiálu s ohledem na bezpečnost a
zdraví členů SDH ...splněním tohoto bodu je vyhodnocení stávající a vytvoření nové
koncepce, která si klade za cil pokračovat v naplňováni zákonných norem v oblasti
požární ochrany a krizového řízení pro další volební období s dalším možným
budoucím výhledem.

Toto vyhodnocení je součástí nově vypracované ,,Koncepce zabezpečení
akceschopnosti jednotek SDH a výstavby krizového Yízení města Ústí nad Orlicí" pro
volební období 201 4-201 B.

Předseda BR uzavřel bod 4);

BR vzala vyhodnocení ,,Koncepce
vědomí bez usnesení, doplňujících

Výsledek hlasováni:

obnovy techniky a materiálu jednotek SDH na
opatření a dalších úkolů.

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

Ad 5.) Souhrnná zpráva o činnosti BR ve volebním období 2010 - 2014

Předkládám Souhrnnou zprávu o činnosti BR ve volebním období 2010-2014, která
obsahuje podrobnou rekapitulaci, Bezpečnostní rada ORP svojí činností zabezpečila
potřebnou úroveň prevence a předcházení mimořádným událostem a splnila
povinnosti ji stanovené jako zvláštnímu orgánu ORP při přípravě a řešení
mimořádných událostí a krizových stavů.
Bezpečnostní rada se dnes sešla na svém B řádnóm jednání. Žaane mimořádné
jednání nebylo nutné svolávat. Z činnosti BR a útvaru krizového řízení:

1, Jednání BR
- Vydala a schválila Statut a Jednací řád BR;
- Projednala a schválila Koncepci obnovy techniky a materiálu jednotek SDH;
- Plán činnosti a rozpočet BR na rok
2. Jednání BR
- Provedena ukázkaMTZ pro krizovéiízení ve skladu Lázeňská - přestěhování

do skladu pod hotel ,,Popradu"
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3.

Projednání a schválení evakuačního plánu města
Jednání BR
Projednání a schválení ,,Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní
povodní"

- Projednáni a schválení ,,Povodňového plánu města a ORP"
- V rámci HOPKS projednání možnosti k přijetí a zabezpečení ,,Regulačních

opatření"
- Revize požárních hydrantů
- plán kontrol
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4" Jednání BR
- Příprava a provedení školení vedoucích a členů KŠ
- Možnosti při řešení úkolů (MÚ 23) narušení zákonnosti velkého rozsahu
- Možnosti při vyžadování věcných zdrojů v rámci HOPKS
- lnformace o stavu záložního zdroje
5. Jednání BR
- Krizový plán ORP
- přípraúa cvičení s tématikou evakuace (Orlickoústecká nemocnice 2014)
- Stav zdrojů požární vody
6. Jednání BR
- stav aktualizací Hp a kp
- Doklad přípravy cvičení ,,Orlickoústecká nemocnice 2014"
- Úkoty plněné v oblasti JSW (realizace)
7. Jednání BR
- Vyhodnocení přípravy vedoucích a členů KŠ
_ podrobný doklad připravenosti cvičení ,,Orlickoústecká nemocnice 2014"
- Rozbor úkotu spojeného s vytvořením Plánu krizové připravenosti
- Doklad stavu realizace JSW

Statut stálého hosta BR se neosvědčil a starostové ze správního Územi moŽnost

účasti na jednáních BR nevyužili.

Krizový štáb ORP nebylo nutné svolávat, neboť hrozící, případně vzniklé mimořádné

událosii se podařilo vždy řešit v rámci kompetencí starosty nebo útvaru krizového
yizeni, za úzké součinnosti se složkami lzs.

Další úkoly plněné nebo realizované na úseku krizového řízení v:

r.2010
školení- kurz SSHR na VŠE Praha - A2 HOPKS
školení oul
demontáž sirény ZŠ Hylváty
Námětové cvičení jednotek SDH :

,,Vadětín 2O1O" dálková doprava vody s velkým převýšením

r" 2011
mezinárodní konferenci Dekon am 2011 ryŠB Ostrava)
povodňová kontrola toků Tichá Orlice, Třebovka
školení GPS
školení oul
školení starostů oRp * krizové řízení
veletrh Pyros 2011 Brno
ukázky povodňových barier WATER GATE
kontroly
AČR - branný zákon (zákon č. 585/2004; zákon 22212000)
SSHR - HOPKS (zákon ó.24112000 Sb.)
cvičení
aktivních zálohAČR,,Obora 2011 " v Lanškrouně
Námětové cvičení jednotek SDH:
,,U loučení" - dálková doprava vody s velkým převýšením

,,Tichá Orlice" - protipovodňová opatření

r.2012
konference Ochrana obyvatel na VPS Jihlava
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kontroly
AČR - branný zákon (zákon č, 585/2004,, zákon 222t2OO0)
Povodňové prohlídky toků Tichá Orlice, Třebovka
Aplikace ,,lnformační systém pro města a obce" na web-u města
školení oul
Den s lZS - Město v pohybu 2012
Veletrhu Povodně 2012 v Brně
Cvičení
Boleslavská hradba 2012
Humanitární pomoc 2012
Zdroje 2012
Námětové cvičení jednotek SDH
,,Panelák 2012" požár v panelovém domě
,,Kulturák 2013" - likvidace škod a následků po povodních
,,Domov 2012" evakuace Domova důchodců
vZ
nákup DA pro jednotku SDH UOl

r.2013
Valná hromada jednotky SDH Staný Waliszov
Mezinárodní konference Dekon am 2013 ryŠB Ostrava)
certifikace lS (zákon č.41212005 Sb.)
školení oul
povodňové prohlídky toků Tichá Orlice, Třebovka, Knapovský potok
veletrh Pyros a lDET 20,13 Brno
kurz SSHR na VŠE Praha,,RO"
cvičení ,,Vlak 2013" Česká Třebová
podíl na zabezpečení úkolů při návštěvě prezidenta ve městě
MčR TFA Andrlův Chlum
příprava metodického shromáždění SSHR Kojetín - mostní provizória
kontroly:
KrU - krizové Yízeni (zákon č,239,240,241l 2000 Sb.)
HZS - lZS, požární ochrany (zákon č.23912000 Sb., 13311985 Sb,)
AČR - branný zákon (zákon č. 585/2004; zákon 222t20OO)
Námětové cvičení jednotek SDH:
,,Zdroje požární vody"
,,Kapacita hydrantové sítě Knapovec"
vZ
oprava CAS UOl
nákup DA pro Černovír
sekční vrata pro UOl

r.2014
cvičení,,Orlickoústecká nemocnice 2014'
instalace sirény na ZŠ Hylváty
zpracování studie k realizaci záméru výstavby JSW
vyhodnocení ,,Koncepce obměny techniky a materiálu jednotek SDH"
vytvořen í,,Koncepc e zabezpečen í akceschopnosti jed notek S D H a výstavby
krizového řízení,,
Předání DA - Ávia do hasičského muzea Přibyslav
Účast na akci Pyrokar 2014 - Přibyslav
Odborný seminář SSHR v Kojetíně - Vyžadování a stavba mostních provizórií
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Účast na semináři (KrÚ Brno) k možnostem získávání dotací MŽP
(Protipovod ňová ochrana)
Kontrola MěÚ Brandýs nad Orlicí (zákonč,239,240,241,/2000 Sb,,
školení oul
vZ
sekční vrata pro Černovír
povodňový kontejner
fasáda požární zbrojnice Knapovec

Předseda BR uzavřel bod 5):

BR vzala souhrnnou zprávu o činnosti BR a útvaru krizového řízení ve volebním
období 2010-2014 na vědomí bez usnesení, dalších doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

6 a/ lnformace ze 4. řádného jednání BR Pk ze dne 16. 6. 2014

Dne 16, června 2014 se zatím jedinkrát v letošním roce sešla BR Pardubického kraje
na svém 4, řádném jednání. Pro naše potřeby byl zaslán Výpis BR PK. Pro ORP
Ústí nad Orlicí bych viděl důležitost v bodech č. 6, B a 9.
V bodech č. 1 - 4 byly předloženy zprávy o činnosti a připravenosti HZS Pk, KŘ
pčR pk, ZZs pk a KW AčR.
V bodu č. 5 ředitel HZS Pk doložil stav naplňování lS Argis a zajištění dodavatelů
nezbytných dodávek.
V bodu č, 6 předložil ředitel HZS ,,Zprávu o ukončení plánované přípravy
předurčených JPO V v plnění úkolů ochrany obyvatelstva" viz. zpráva
V bodu č. 7 poukázal ředitel KHS Pk na způsob řešení situace a součinnost s
dalšími složkami lZS při řešení situace s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve
zdravotnickém zařizení v pk.
V bodu č. B informoval ředitel KW o provedení nácviků odvodního řízení a o jejich
dalším plánovaném provedení na území Pk v letech 2015-2018,
V bodu č, 9 hejtman reagoval na dvě po sobě jdoucí mimořádné události, které se
dotkly svým rozsahem a možným ohrožením většího počtu obyvatel.

Předseda BR uzavřeI bod 6a) :

BR vzala informaci z Výpisu 4, řádného jednání BR Pk na vědomí bez tlsnesení,
dalších doplňujících opatření a úkolů"

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0
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6b ) lnformace o stavu revizí hydrantové sítě ve městě

V souladu s §29 odst, 1 písm. k) zákona č. 13311985 Sb., o požární ochraně; dle §7
odst. 4 Vyhl. YV č 24612001 Sb,, o provozuschopnosti požárně-bezpečnostních
zařízení; dle CSN 730873, předkládám na základě vyžádáni u firmy Tepvos spol,
s.r.o. zkoušky revizí vybraných hydrantů v roce 2014.
Z dokladu vyplývá, že vybrané hydranty jsou až na jediný plně funkční a dostupné,
Podařilo se výrazně navýšit počet nadzemních hydrantů. Z původních 5 ks koncem
roku 2012 je k dnešnímu dni vyměněno a instalováno celkem 19 ks a další 2 ks jsou
připraveny k výměně. Po telefonickém dohovoru bude tento trend pokračovat. Sice
pomalejším tempem a jen na vybraných místech s ohledem na možné umístění, ale
s cílem lepší dostupnosti.
Zaslaný materiál bude předán k dalšímu užití
a našim jednotkám dobrovolných hasičů.

Pie@eaa eR uzavřel bod 6il
BR vzala informaci o stavu revizí hydrantové sítě ve městě na vědomí bez usnesení,
dalších doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

územnímu odboru Hzs Ústí nad orlicí

Z důvodů plnění další úkolů opustila jednání tajemnice MěÚ Ústí nad Orlicí.

6c ) lnformace k výskytu viru Eboly v Africe

Dne 6, srpna 2014 byl na základě mojí intervence tÚXŘl zaslán z Oddělení
krizového řízeni Pk materiál související s výskytem hemoragické horečky Ebola
v západní Africe, kterli byl rozesílán zdravotnickým zařizením Pk, cestou KHS Pk.
Tento materiál byl zaslán pro potřeby krizového řízení.
Situace se v Africe nadále zhoršuje a úmrtí jsou již i v Evropě , Zatim se vždy jednalo
o úmňí zdravotnického personálu, ktený je nasazen v postižených oblastech Afriky.
Materiály jsem vyžádal preventivně i s ohledem, že Pk má na svém území jediné
plně vybavené (zakonzervované) zařizení, ve kterém by bylo možné postižené
pacienty umístit. Jedná se o vojenské zařízení vybudované v Těchoníně. Je
pravdou, že MZdr má zálem vybudovat co nejrychleji podobné zařízení v Praze,
Určitě je dobré mít alespoň základní informace a znalosti o tomto možném (zatim
málo pravděpodobném) ohrožení. Mediální ,,masáž" obyvatelstva je značná, proto by
bylo v současné době zbytečné dále ,,panikařit" naše obyvatele. V případě výskytu
by tato krizová situace byla řešena z úrovně státu a kraje. Naše ORP by pouze plnila
stanovená opatření a uložené úkoly.

Předseda BR uzavřel bod 6c):

BR vzala informaci o výskytu viru Eboly na vědomí bez usnesení, dalších
doplňujících opatření a úkolů.
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Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

6d ) Seznámení s ,,Protoko| o výsledku kontroly obce"

Dne 17. dubna 2014 se uskutečnila na základě §33 zákona č.24012000 Sb., o
krizovém Yizeni a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se zákonem 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) plánovaná kontrola
plnění a dodržování zákona č,24012000 Sb., o krizovém ř řízení u obce Brandýs nad
Orlicí.
Starosta obce byl o této kontrole informován a na základě jeho telefonické žádosti
mu byla útvarem krizového řízeni ORP Ústí nad Orlicí poskytnuta pomoc při
přípravě.
Kontrolní komise nezjistila žádné nedostatky. Starosta obce p. Petr Tomášek byl
náležitě vybaven a schopen doložit požadovanou ,,dokumentaci" a způsob řešení
případných havarijních a krizových stavů, Systém zajištění havarijního a krizového
řízení je u obce zabezpečen a je mu věnována dostatečná pozornost ze strany
vedení obce.
Protokol o výsledku kontroly obce bude uložen společně se zápisem o dnešním
jednání a je vám k dispozici.

Předseda BR uzavřeI bod 6d):

BR vzala informaci o výsledku kontroly HZS na vědomí bez usnesení, dalších
doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování;

Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného
programu, ukončil předseda BR B, jednání v 10,.25 hod. Všem přítomným členům BR
poděkoval za práci v průběhu celého volebního období, popřál pevné zdraví, hodně
profesních a osobních úspěchů,

V Ústí nad Orticí dne: 19. září 2014

Zpracoval,,

6
0
0
0

6
0
0
0

(tajemník bezpečnostní rady)

ájek, v. r.

Schválil.
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Zpracováno v jediném výtisku
Počet stránek: 11

Počet příloh: 11; celkem listů: 31 + 6 sv.

Uloženo na pracovišti krizového řízení.
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne: í d -t}$- 7t}1|'

1l


