
 
 
 
 
 
 

Zápis  
 

 1. jednání Bezpe čnostní rady m ěsta Ústí nad Orlicí  
 

ze dne 9. prosince 2010 

 
 
Program jednání : 

 
     1)  Jmenování členů BR 
     2)  Jednací řád BR, Statut BR 
     3)  Závěrečná zpráva pro činnost nové BR 
     4)  Koncepce obnovy techniky a materiálu jednotek SDH Ústí nad Orlicí 
     5)  Plán činnosti BR na rok 2011 
     6)  Návrh rozpočtu BR na rok 2011 
     7)  Různé 
 
 
Přítomni  :  
 
Petr Hájek – předseda BR  
JUDr. Zdeněk Ešpandr – místopředseda BR  
Mgr. Jiří Holubář – člen BR 
Ing. Vladislav Fajt – člen BR 
JUDr. Eva Kalousková – člen BR  
mjr. Ing. Libor Dušek – člen BR  
Ivan Špinler – člen BR  
Jiří Preclík – člen BR 
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR  
plk. Mgr. Štantejský – zástupce PČR 
 
Omluveni: 
 
plk. Mgr. Štěpán Miloš – člen BR   služební cesta 
 
Hosté:  
 
Nikdo nebyl přítomen 
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začátek jednání: 
- v 09:00 hod 

 

konec jednání:  
- v 10:55 hod 
 

místo jednání:  
- zasedací místnost rady města Ústí nad Orlicí 

 

Jednání zahájil předseda bezpečnostní rady Petr Hájek. V úvodu přivítal a 
představil všechny nově jmenované členy BR. 

Přítomným členům sdělil, že bude pořízen písemný zápis a vyzval přítomné, zda 
mají připomínky k programu jednání. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy. 
Jednání se uskutečnilo podle navrženého programu.  

Předseda BR předal slovo tajemníku bezpečnostní rady Ing. Josefu Nykodýmovi, 
který přítomným připomenul způsob jednání podle navrženého Jednacího řádu. Na 
základě přítomnosti shledal, že je bezpečnostní rada schopná usnášení 
(nadpoloviční většina).  
 
 

 
Ad 1.)       Jmenování členů BR 

 
Jmenovací dekrety členů BR předal tajemník BR Ing. Nykodým před  vlastním 

jednáním všem členům. Vysvětlil podstatu a důvod jmenování tohoto zvláštního 
orgánu obce a jeho personální obsazení.  Protože se noví členové BR pouze 
seznámili  s uvedenými skutečnostmi, nebylo k tomuto bodu programu hlasováno a 
nebylo stanoveno žádné usnesení.. 
 

 
 
 
Ad 2.)  Jednací řád BR, Statut BR 
 
 K zabezpečení funkčnosti BR byl předložen všem členům návrh znění 
Jednacího řádu BR a Statutu BR pro přechodné období, než vstoupí v platnost 
novelizovaný zákon  č.240/2000 Sb., o krizovém řízení.  
Uvedené základní dokumenty byly převzaty s drobnými aktualizacemi po předešlé 
Bezpečnostní radě.  
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    9   

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 
 

 

Předseda bezpečnostní rady uzavřel bod 2.takto: 
Usnesení: 
Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí 
A) Souhlasí se zněním  předložených dokumentů  
B) Ukládá tajemníkovi BR připravit nové znění Jednacího řádu BR a Statutu BR 

v souladu s novelizací zákona č. 240/2000 Sb. 
     Termín : do 2. řádného jednání BR (březen 2011); 
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Ad 3.)     Závěrečná zpráva pro činnost  nové BR 
 
 S ukončením činnosti předešlé BR byla zpracována „Závěrečná zpráva pro 
činnost nové BR“. Všichni členové BR si tuto zprávu prostudovali a seznámili se se 
stavem a situací v oblasti havarijního a krizového plánování a řízení. Povaha zprávy 
byla souhrnná a informativní a pro činnost BR nezávazná, o jejím přijetí nebylo 
hlasováno. 

 
 

Předseda bezpečnostní rady uzavřel bod 3.takto: 
Usnesení: 
Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí 
A)  vzala na vědomí „Závěrečnou zprávu pro činnost nové BR“. 

 
 
Ad 4.)        Koncepce obnovy techniky a materiálu jednotek SDH Ústí nad Orlicí 
 
 Z důvodu končícího volebního období a přípravy nového rozpočtu města na 
rok 2011, zpracovali velitelé jednotek SDH Ústí nad Orlicí – Ústí nad Orlicí I, 
Černovír, Hylváty a Knapovec „Koncepci obnovy techniky a materiálu jednotek SDH 
Ústí nad Orlicí. Tato „Koncepce…“ je zpracována a předložena s cílem systematicky 
řešit nezákonný stav v minimální vybavenosti jednotek potřebnou technikou a 
materiálem, s navrženými způsoby a časovým horizontem řešení. Platnost 
dokumentu je navržena na volební období. Skutečný stav bude vyhodnocen a 
následně bude tento dokument přepracován pro další volební období s nutností jeho 
projednání BR a schválení RM a Zastupitelstvem města.    
Uvedený dokument již byl projednán RM a zastupitelstvem města v minulém 
volebním období a vzat na vědomí. Pro jeho realizaci je předkládán na počátku 
nového volebního období ke schválení . 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    9   

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

Předseda bezpečnostní rady uzavřel bod  4.takto: 
Usnesení: 
Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí 
A) souhlasí s navrženou koncepcí; 
B) uložila tajemníku BR předložit „Koncepci…“ na projednání RM a na jednání 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí; 
 
 
 

Ad 5.)           Plán činnosti BR na rok 2011  
 

 Tajemník BR předložil Plán činnosti BR na rok 2011. K plánovaným 
termínům řádných jednání nebylo připomínek. V diskusi došlo k několika změnám, 
které byly následně zapracovány. 
p. Hájek – Ukázku MTZ pro krizové řízení  přeložit  na úvod 2. řádného jednání 
v měsíci březnu pro seznámení se s již pořízeným materiálem a vybavením 
p. Ešpandr – na dalším jednání BR seznámit členy BR se stavem Evakuačního 
plánu 
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p. Dušek – aktualizovat obsazení Krizového štábu, provést a připravit cvičení KŠ 
s prověřením jeho základní funkčnosti. Návrh předložit na 2. jednání BR a na dalším 
jednání BR provést jeho vyhodnocení a rozbor. 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    9   

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

 
Předseda bezpečnostní rady uzavřel bod  5. takto: 

Usnesení: 
Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí 

A) Schvaluje Plán činnosti BR na rok 2011; 
B) Ukládá tajemníkovi BR dopracovat vznesené návrhy a připomínky; 

 
 

 
Ad 6.)         Návrh rozpo čtu BR na rok 2011 
 

Tajemník BR předložil a objasnil Návrh rozpočtu BR na rok 2011.  
K předloženému návrhu  nebyly vzneseny žádné připomínky. Do návrhu byl 
zapracován i požadavek na základě novelizace zákona č.240/2000 Sb., hl. 4, §25, 
písm. a), na vytvoření účelové finanční rezervy pro přípravu a  řešení krizových 
situací a odstraňování jejich následků. 
 
Výsledek hlasování:                            Pro :    9   

              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

 
Předseda bezpečnostní rady uzavřel bod  6. takto: 

Usnesení: 
Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí 

A) Schvaluje předložený Návrh rozpočtu BR na rok 2011; 
B) Ukládá tajemníkovi BR zařadit do rozpočtu do kapitoly 9; 
C) Ukládá tajemníkovi BR plánovat účelovou finanční rezervu pro přípravu a 

řešení krizových situací a odstraňování jejich následků každoročně 
minimálně ve stejné výši a zůstatek převádět do nového rozpočtu k této 
částce (přičíst) 

 
 
 
 Ad 7)           Různé 
 
 

A) Zástupce PČR navrhl uskutečnit společné cvičení na téma „Vyhledávání 
osob“ s možností zapojení MěPolicie, JSDH a ČČK. Bližší podrobnosti 
budou projednány na dalším řádném jednání BR v měsíci březnu 2011; 

 
B) Pro potřeby členů BR zabezpečit kartičku s kontaktními údaji v malém 

provedení a ve větším provedení do služebních vozidel ; 
 

C) Zástupce HZS seznámil členy BR se jmenováním nového ředitele Územního 
odboru HZS Ústí nad Orlicí plk. Ing. Romanem Studeným k 1.12.2011; 
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D) Tajemník BR seznámil členy BR s Plánem návštěv ředitele KVV Pardubice u 

ORP Ústí nad Orlicí pro rok 2011; 
 

E) V roce 2011 bude organizovat HZS Pk  školení starostů v oblasti krizového 
řízení plánované na měsíce duben-květen 2011;  

 
F) Vznesen požadavek HZS na spolupráci k zajištění občerstvení při školení 

starostů; 
 
   

Výsledek hlasování:                           Pro :    9   
              Proti:    0 
      Zdrželo se hlasování: 0 

 

 
Předseda bezpečnostní rady uzavřel bod  7. takto: 

Usnesení: 
Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí 
A) vzala na vědomí informaci o plánovaném cvičení; 
B) ukládá tajemníkovi BR zabezpečit výrobu a distribuci těchto kontaktních 

kartiček; 
C) vzala na vědomí jmenování ředitele Územního odboru HZS Ústí nad Orlicí; 
D) vzala na vědomí Plán návštěv ředitele KVV Pardubice v roce 2011; 
E) vzala na vědomí plánované školení starostů organizované HZS Pk; 
F) ukládá tajemníkovi BR naplánovat v rozpočtu finanční prostředky k zajištění 

občerstvení na plánované školení starostů; 
 
 

V Ústí nad Orlicí dne:  14 . prosince 2010              
 
Zapsal:   
                     Ing. Josef Nykodým, v.r. 

        (tajemník bezpečnostní rady) 
                        
 
                          Schválili:                 

 
Petr Hájek, v.r.  

předseda bezpečnostní rady 
 
 
 
 
 

     JUDr. Zdeněk Ešpandr, v.r. 
        místopředseda bezpečnostní rady 

 
 


