
2lBR-2013

Zápis
7,;eOnání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí

ze dne 5. prosince 2013

Program jednání:

úvod
Zprávao stavu splnění usnesení a úkolů z 6. jednání BR
Aktualizace a stav Havarijního plánu
Vyhodnocení činnosti BR, školení, příprav BR a lZS
Příprava cvičení 2014
Plán činnosti BR 2aM a návrh rozpočtu BR na rok2014
Různé a) Plán krizové připravenosti MěÚ Ústí nad Orlicí

bi JsW
c) Různé

1,

2,
3.
4.
5,
5.

Přítomni:
Petr Hájek - předseda BR

JUDr. Zdeněk Ešpandr - místopředseda BR
lng. Vladislav Fajt - člen BR

lng. Josef Nykodým - tajemník BR
JUDr. Eva Kalousková - člen BR

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

lvan Špinler - člen BR
mjr. lng. Libor Dušek - člen BR

Omluveni:
Mgr. Jiří Holubář

Hosté:
Ředitelka divize VS; f. Tepvos spol, s.r.o. Bc. lveta Doležalová

začátek jednání:
v 09:00 hod

konec jednání:
v 10:45 hod

místo 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 mají připomínky k programu jednál, Žaane připomínky ani
návrhy nebyly vzneseny, Jednání se tak řídilo navrženým - schváleným programem,

Ad í.) Zpráva o stavu splnění úko!ů BR č. 6

Tajemník BR doložil stav splnění usnesení a úkolů 6, jednání BR, konané dne
22, května 2013 (Usnesení BRUO/20/2013; BRUOl21l2013; BRUOl22l2013 a
BRUo/2312013)"

Taiemník BR uzavře! bod í):

BR vzala Zprávu o stavu splnění usnesení a úkolů BR č. 6 na vědomí bez usnesení
a dalších úkolů.

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Nehlasoval 0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 2.) Aktualizace a stav Havarijního plánu

Tajemník BR doložil stav zpracování HP. Z důvodu neschválení Havarijního plánu
Pardubického kraje, jsou průběžně aktualizovány dílčí části a provedeny drobné
úpravy.
Snaha HZS Pardubického knje o sloučení termínů periodické aktualizace
Havarijního a Krizového plánu tak nebyla naplněna. Cílem je sjednocení a
zjednodušení něktených společných dokumentů, Stav aktualizace obou plánů a jejich
případné schválení bude provedeno na dalším jednání BR v roce 2014, V případě
nutnosti by bylo svoláno mimořádné jednání BR,

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

Taiemník BR uzavřel,bgd 2:

BR vzala zprávu o aktualizaci a stavu Havarijního plánu na vědomí bez usnesení a
dalších úkolů.

9
0
0
0



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Ad 3.) Vyhodnocení činnosti, školení a příprav

Tajemník BR tentokrát provedl vlastní samostatné vyhodnocení úkolů,
školení, příprav a cvičení za všechny složky lZS" Hodnocení bylo provedeno
v bodech. Z důvodu velkého množství údajů byly hodnoceny jen některé akce.
Vzávěru bylo konstatováno: ,,...tolerance, úcta, vzájemné pochopení a snaha o
spolupráci je v našem městě a regionu na takové úrovni, že případné řešení
havarijních a krizových situací je v našich silách zvládnout."

Taiemník BR uzavřel bod 3):

BR vzala doklad o aktualizaci a stavu zpracování HP na vědomí bez usnesení a
dalších úkolů.

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 4.) Příprava cvičení 2014

Člen BR a velitel požární stanice mjr. lng. Libor Dušek podrobně seznámil přítomné
členy BR se stavem příprav plánovaného cvičení,,Orlickoústecká nemocnice".

Ředitel Územního odboru RČn ptt, Mgr. R. Štantejský doplnil výklad o činnost a
způsob zapojení PČR Oo tohoto plánovaného cvičení. Upozornil a velký důraz kladl
na ,, mediální prezentaci" celého cviěení, Špatná nebo nedůslednáprezentace bude
mít zásadní negativní vliv na hodnocení celého cvičení.

Tajemník BR doplnil poskytnuté informace o způsob a rozsah plnění úkolů
organizačními složkami města a samotným vedením města, Pro realizaci a plnění
úkolů tohoto cvičení jsou potřebné finanční prostředky zahrnuty v Návrhu rozpočtu
ÚrŘ na rok2O14.

Taiemník BR uzavře| bod 4) usnesením BRUOl24l20í3:

a) BR nařizuje přípravné skupině připravit, projednat po složkách a vydat
prohlášení k plánovanému cvičení,,Orlickoústecká nemocnice"

termín: do 30. 1.2014
b) BR ukládá přípravné skupině stanovit způsob komunikace a poskytování

informací médiím, přidělit - stanovit - vyčlenit prostory pro zástupce médií a
jejich případné označení.

termín: do 21.2.2013

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

9
0
0
0

Výsledek hlasování:



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Ad 5.) Plán činnosti BR v roce 2014 a Návrh rozpočtu ÚXŘ na rok2014

Tajemník BR seznámil členy se schváleným Plánem činnosti BR pro rok 2014, Je
plánováno jedno řádné jednání v první polovině měsíce září,Y případě potřeby bude
BR svolána operativně k řešení důležitých a zásadních otázkách,
Po komunálních volbách - v měsíci prosinec bude ustanovena nová bezpečnostní
rada.

Kzabezpečení úkolů Útvaru krizového řizení a zajištění materiálního vybavení pro
potřeby Krizového štábu a činnosti zasahujících jednotek, předložil tajemník BR
projednaný Návrh rozpočtu ÚKŘ na rok 2014. Upozornil na pol. 5137 - částka
plánovaná na nákup prvního kontejneru (povodňového) do dopravního vozidla
jednotky Černovír; pol. 5169 - částka určená k plánovanému cvičení ,,Orlickoústecká
nemocnice" a pol. 5901 - kumulativní částka dle §25 písm. a) zákona č.24012000
Sb., o krizovém řízeni určená jako účelová finanční rezerva, navýšená o zŮstatek
z roku 2013,

Výsledek hlasováni: Pro: 9
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Taiemník BR uzavře! bod 5):

BR vzata schvátený Plán činnosfi BR v roce 2014 a Návrh rozpočtu ÚKŘ na rok
2014 na vědomí bez tlsnesení, doplňujících opatření a dalších úkolů.

6 a) Plán krizové připravenosti MěU Ustí nad Orlicí

Tajemník BR seznámil členy BR se spisem čj,34434l2013 ze dne 14. 10, 2013. Na
základě §15 zákona é,24012000 Sb., o krizovém řízení a o změně něktených zákonů
(krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů byl MěÚ Ústí nad Orlicí vyzván ke
zpracování ,,Plánu krizové připravenosti". Dle doporučení pověřila tajemnice MěU
Ústí nad Orlicí zpracováním tohoto dokumentu Útvar krizového řizení,
Tajemník BR dále seznámil členy s harmonogramem zpracování tohoto dokumentu
a termínem předložení ke schválení členům BR.

Taiemník BR uzavřel bod 6b) usnesením BRUOl25l20í3;

a) BR vzala na vědomí předložený harmonogram zpracování Plán krizové
připravenosti MěU Ustí nad Orlicí

b) uktádá tajemníkovi BR ve spolupráci s HZS Pardubického kraje - Územní
odbor lJstí nad orlicí, zpracovat plán krizové připravenosti dle předloženého
harmonogramu,

termín: r.2014
c) ukládá tajemníkovi BR předložit zpracovaný Plán krizové připravenosti MěÚ

Ústí nad Orlicí k projednán členům BR.
termín: září 2014



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

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

6b ) JsW

Již po několikáté členové BR se vrátili k možnosti vybudování městského rozhlasu jako
součásti JSW. Tajemník BR oslovil několik významrtých firem na domácím trhu a dojednal
pracovní schůzku. Jednání se uskutečnilo s firmami: EMPEMONT Valašské Meziříčí,
SOVT-Rádio Vodňany, Biártek rozhlasy s.r.o. Praha a JD rozhlasy s.r"o. Tmáň (okr. Beroun).
Možností výstavby rozhlasu je velké množství, ale s dodržením podmínek dotačního grantu
je to už horší. Každá z ťtrem nabízí to své za nejlepší na trhu. Celý systém JSVV se skládá ze
tří prvků:

a) Digitální povodňový plán
b) Výstražná a hlásná služba
c) Rozhlas

Konkurence je veliká a při možnosti výstavby městského rozhlasu jako prvku JSVV při
získání grantu až do výše 90Yo celkové ceny zOperačního pfogramu Životního prostředí do
prioritní osy 1.3.L: Zlepšení systému povodňové služby; je finančně velmi zajimavé a
žádané,
Na základě předložené zprávy se členové BR dohodli na vypsání veřejné zakázky pro
zpracování studie proveditelnosti (dodavatel předloží reá|né naměřené hodnoty a reálný
návrh na vybudování celého systému). Zadání bude zpracováno ve spolupráci s p. Mrázkem
(HZS Pk) a zveřejněno bude na jaře t.2014. Zpracování studie bude hrazeno z orj 001.
Do výzvy zaltrnoutpoznatky a zkušenosti sousedních ORP, které jíž tento systém provozují,

Taiemník BR uzavřel bod 5c} usnesením BRUOl26l20í3;

a) BR ukládá tajemníkovi BR připravit a zajistit vypracování ,,Studie
proveditetnosťi JSYY Města Ústí nad Orlicí" formou veřejné zakázky

termín: březen 2014

b) BR ukládá tajemníkovi BR sledovat vypsání dotačního grantu z Operačního
programu Zivotního prostředí do prioritní osy 1.3.1, ,,Zlepšení systému
povodňové služby" a podat žádost o dotační grant.

termín: r.2014

c) BR ukládá tajemníkovi BR připravit a dojednat návštěvu s cílem seznámit se
s podobným systémem u sousedních ORP (ORP Žamberk).

termín : březen-duben 201 4

d) BR ukládá tajemníkovi BR spolupracovat s HZS Pk (p. Mrázek; p, Mertelík) při
přípravě a realizaci systému JSYY

termín: r.2014

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

9
0
0
0

9
0
0
0

Výsledek hlasování:



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ustí nad Orlicí

6c ) ŠkoIení

Tajemník BR seznámil členy BR s písemnou nabídkou lng. Jana Papeže fa
KOORD!NACE na školení a výcvik povodňového orgánu,
Nabídka postoupena k jednání povodňového orgánu, V případě realizace JSW
je součástí projektu i zpracování digitálního povodňového plánu - doporučení
pouze na vědomí o možnosti nabídky s cenovou kalkulací,

Taiemník BR uzavře! bod 6c):

BR vzala nabídku na vědomí bez usnesení, doplňujících opatření a dalších úkolů.

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného
programu, ukončil předseda BR 7. jednání BR v 10.45 hod. Všem členům BR
poděkoval za práci a popřál pevné zdraví, hodně profesních a osobních úspěchů a
vše nejlepší v roce 2014.

V Ústí nad Orticí dne: 10. prosince 2013

Zpracoval:

lng. Josef Nykodým, v. r.
(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:

Zpracováno v jediném výtisku
Počet stránek: 6
Počet příloh: 9; celkem listů: 50

Uloženo na pracovišti krizového řízení,
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne:

l frr, ,']ia ,r"
/,

Hájek, v. r.


