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Lašr]!s!!ri!!d! e!!§
úvod

Předseda bezpečnoshi rady Peir Hájek přivita přitomné čeny BR VúVodu
j€d|ání poděkoval JUDr Kaouskové za dlo!ho]etou práci, činnosl v Bežpečnoshi
Édě a předa kytic]. Novéjmenoválza čena BR lng M Kemenia

Ko|slálova]. že pozváni na 7 jednání bylo řádňě svóánó (póžVánka ódeslána
e]ektíonicky 29 záři 2017) omuvenl záslupce HZs Pk. pk ng, Roman stúdeiý
(s užebnicesia), Piitomna nadpoovičniVětšina BRjeschopna]ednání(Usnášeni)

Pledseda BR přéda sóVo tajemnikovi BR lng. Nykodýmov, Jmenovaný
připomenuL že celé jednéni se bude řidit schváé.ým Jednácim řádem BR K
před oženému program! 7 řádného jednáni BR neby]a vznesena žádná námitka.
připómínka an návíh na iový bod]ediáni,
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Ad 1.)zpláva o stavu splněni usneséni BR

Tajemnik BR doloži stáV plnénl usieseni př jaiých na jednáni BR V usneseni č
']2/BRUo/2015 do oženó p]nění pisň b)

závérečná zpréva o slavu výstavby Jsw,.,na základě usDesehi BR č
BRU1/262013 ze dne 5 prcsjnce 2013 bylo rózhódnulo wbudovat Jsvv PNnin
krckefr by]ó zadánl kýypftcavání studie póžadóvanéhó systému. Taló sludie byla
kahzultaÝáha š tJžemhlfu odbaren Hzs (Jsti had ařlici Byla zóřganizóvána
návšlěva a seznámeni sjiž pravazovanýn systémem u oRP Žamberk, návšléÝa a
seznámeni se zása.lami výslavby a proÝozu u |nstnulu ochrany abyÝalelslva Lázné
Bóhdaneč. Pra zajišténj adbóméhó zpEcóýáni a zdárnénu prúbéhu výstavby Jsvv
by]a vzéř12014 uzavřena soD sí Envipanne. na zajišlénl komplelni administrace
pro]ektu Plo lok 2015 byla zařazena do rczpačtu ňěsta ěásIka 600 tis Kč na
zaiišlénj spaluúčasll mésta natamlo praPktu. v palavině raku 2015 aiž Ýnavéfi
dataěhim óbdob' by]a ý apelačnlň próq.ahu živathi próstředi 2a14-2a2a
zveřejněna LaŽP výzva, prioritni asa 1 zlepšaÝáni kvaljty vady a snižavání rizika
póÝodní. specnický cil 1 4. Podpoé pleventjýních plólpóvodňóvých ópalřeni. s
ýedaucln ozP jshe spolupracova]i ha zajištbýání naleiélů a dakumentl,

patřebných pra zpracaváni vlastni Prajektavé dakumentace. íata Clakunentace byla
schválena a Ý elekhonické podabé předána na MzP spalečně s žádastl o ziskání

P.ataže sé však jednaló a již haýé .]atačnl ób.lóbi, fuaýjd]a byla upraýena Prolo
v p.ůbéhu něsice prasince 2015bylyzasilány dadaíečné.lalšipolřebné c]okuňehty
Pódle Praýldel. . vnésici únoru 2a16 méla dajíl k vyho.lnoceDí žá.]astí íepNe ý
dubhu 2a16 zased]a pópNé hódnótici koň]se. Na záklaclé zp.áv aelíirmy, kleťá
celou akci adhinjstrcvala - Envipanheť, abdéel náš prcjekl ze 1a0 badú ce]koýě 89
badů
Na tenla p.alekt isme získali celkově 75 % clataci - léňéř 5 mi] Kč. vlelnich

)a16 D]lé Díb.é\ó.ó 1ě .Pál.-á.i p|oJ"\lu
Pórya\aoúa\á apdlF.- ?é la ú,h rěd a--t 'ó1-oJ óo.j"|\, 3 ra"bže
varcýhéhó a inlómačniho syslému, jehó napajeni na jednótný systén varovéní a

]



eč|oshi íxda ob.e s rczšit n.! DDsóhnosli l]ýi nar] o. ]ci
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tahota kancavého pNkL dó noýého systénu Jsw zpncuje úIvar RŘ požadavek na
bežúp]atný převód da majetku mésta lJsli nad anici.
Demantované kancavé pNky budóu dále využily v )iných óbclch v přlpadě žájmu
slaróslky abcé slaljna, by byla mažnast přeúčlaÝáni aÝlá.laciha pullu ad Městské

ťůl\rni rr& oh.e § ].7tiřn.rj jů$bn.{i tjsli nad orlicí

1 2a0 00a n3
950 aoa n3
8Q6 a1a m3

Ta]emiik BR dooži slav plnéni Usneseni přjatých ná jednáni BR V Usneseni č
18/BRUo/20l5 do oženo p néni pism, b). c)

Révizé hyclahtóýé sí!ě, síav zásob a kvalita pit é vody pro potřeby

z hi'Iorie sr)olřeby a ÝÝrobv Ýoclv:
Ústí nad o.Iicí Kaapovec+ D, a H. Houžovec

20a1
201a
2015
2016

3a aa1 m3
33 413 n3
26 840 m3

Ťalo celkem přízniÝé sníženi polřeby vódy vzhjkla d]ky ýlóe vlivůň. Podstathé
sníženi 2tráí Ý potrLbí (vyh]edéni a adstrunění poruch), zvýšeni ceny a tim snaha
obyvalel ýo.lau zbytečně neplýlvat, použíÝáni úsparnějšich spolřebičů, přechad na
paužiÝáni pákavÝch balerij aDad
\ } r"pa| l,rado-ódóé.\)lo,nall) ata lazd| oprcL Ú ,t ]A ?pů aóA. lo7|lrlsó
ýlslavbou RD a tedy vyššim pačlem o.Jbéralelů K vódóvódu v Knapóýci by]y Ý íóce
2a16 přepajeny též řa.lavé domky |16 b.j )v minulastj zásobené z Bjaproduktu.

sŤAv sPoDNÍcH voD.,.RÝahta vady je stabilnj dócházi pauze k hygienickéňu
zabezpečeni ch]óravánin při dolní hranici nLtnéhó óbsahu Cl, tedy a - 0,3 ng /l
vacla má aprati požadóvanýň hadnatáfi shižený obsah hořčiku a .laporuču]ene
nedóstaték nahrazaÝat óběasnýn pitim minerálky s absahem maqnézia.

lÝlnažstvi spaclní vac]y se skutečné sniži]ó, ódpozalováno na mocnasti Ýý.anu vody
zvnu Pena 06 Přesná člsla by byla nulno zjistit hy.lragealagickým měřenín
Paaaa.ó]-- ř|a_nd"ó ňa úh'.|é pé. e]vol Šóoq ž oHcs Ú.n aao o,h..
v sóučasnédóbéve fimé FlNGEa chaceň (6a3 $8 605)
Nicňéně zatlň neni .!ůvacj kpanice. vóda přitéké zvnů do akunulace čerpaci
staDice gravilačnin přeliven bez nutllosli čélpáni čeqadlem z90 % zPeny a6 a
10% z Ua 2, Na výstupu zvnu Ua 2 náme na dálkóvé oÝládání úzavíhcí k]apku
otevhé še automaticky pa impu]zu z akumulace vělšinau v časaÝých inteNalech
ha.lin 910 . 10:3a 11:3a, 16 - 17, 20:3a 22:3a, bdy v llóbách zvýšeného
odbéru. Pro ódbér spodlli Ýo.1y byl ješté Ýybudován vň Uo 4 pod KubincaÝým
kópceň Př]ýa.]ěč zvnu zatin není hólóÝ
v fuapaÝci je situace harší z jiňačích zářezů nislo 1 ,3 l/s ]e přibk a.65 l/s, z Ýňu
je voda čerpána čerpadlem s adběren 1 l/s. Prablénje, že časléjidócházike stavú
b]akačni hladiny, kdy hladjnové elektroc]y čeryadlo adslavi a čeká na dophlěn| slavu
Ýody kmožné zapínací hladiné ýe vnj l přes r/ýše úvedehé zatin staěine
zásobavat abyvalele Knapavce ýadou. ve Vý]imeóných připadech jsme přisloupili
k davozu vady zUs|í (ý jarhich měsicích, k.]y abyÝatelé napouštéli bazény) v
KnapóÝci byl lelós Lveden da pravazu nav} Ýodajem o abjemu 2 x 75n3 mista
slaléhó se 10 h3, čímž se pa.lstatné zvýšla akumulačni schapnasl vódoPnu,
Z Knapovského Ýodavadu jsau zásabeny i vodovódy ý D aH HóLžóýci Dúýódeh
přepójeni bylo pódslatné sníženi přiloku za zářezú Ý H. HoužoÝci a špalná kvalita
Ýa.ly ve vnu HH 1 v Da]nin Houžovcj (si]né nad]iňilní óbsah že]eza a nutnósl 4 x



cčnóshi radaóbcc s rozšiitnoú

- acó \)měňa|áI:qpadd 5ahtéden i- \,ra pópsan- hódldmó . oaló daaéplpólllvadóýód v KnáDavo há i]\ll
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podzemnl hldranlÝ za nadzemnl
VÝHLED Do BuooucNA,.I\marLe a -\ .pú-aóu]- .ld\ ,te^ lF a,ó ló24óoló
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sanóstátným dokumentem by]a doložeha reÝ]ze hydrahtavé sl!é.

Piedsed. BR uzavřelbod 1} Usnesenim č,29/BRUo/20í7

Pro: 8Ploii] oNehlásóVal o
zdrže se h asóvéni o

Ad 2,) stav přjprávénosti složek lzs á oRP ljsti nád orlici

4§aN\ i 262/POa0 sll uedlólh .o.lupcI.1o2é] 1zóéaPP
zpž\y o .lá\u pioq\e|a | . aa\-.\ ře\an]lrho - 1L!a.^Ía
ék.ó ! la.é 20!8 JFd.ó\ae zod.) ].au saú,és.l \,hna-ha

Předseda BR uzavře]bod 2 bez usnesé.i:

BR berc na védómístav výslavby JsW bez dop|ňujicich opatřeni a dalšich úko ů

Pro 8P.oti oNeh]asova o
zdrželse hlasováni] o

Ad 3.) Návlh rožpočtu BR a KŘ| Pracovnl plán ná řok 2o1s

2^b-ó,Fl D::B: hd ó^ ,a18 ., Pl"nu crnos\. i- ,d2Anó poú,- ]"óna ftón^
č leananlBP lelňln]éplaló\éqnaňžslcčp^F4 Dltao.1 3§14 N\ c.462 2a0o
sb, se úškulečňuje jednání BR nejméhé 2X ročné z důbdú k;mmáabh volei Ái
l" pi-d.ol ldo p,o óo.e ,ólébn abdóbl - ú.adr-]Ad4dfu . ňžslc, Dlós-Fec 2a18 ú:
se nélý^á iiž našl činnosli
v<a)ladu. ad<l 2 _l 11smélri.e M\ .-i M|.tl7-7-z@oa^p-'o]t ]é .lon,a
dalun-rlL .éřa2eaá ól pG\é é a.al-dA.l c..čen. l a-o\P] o . !éb-l | ,a-- 20l8
Nd.. ó/Dal lú BP 

^Ř 
. né.ó] .ol8.^Dtaa,-4n-.lnrc/póL'Lló\)dá]a\e.és'l

le.l i J20l\ l| \\lldi- ]5aú aá|řen\ l oDdóore.ls,/aio .ló.óLh'núuLrh
j



Bez.ednoíni uda ob.c s ro7šítcnou Dnýrblosti U{j nad o]]ici

NejvélšI pólóžkóu (10a tis Kč) je položka ,.nákup služeb" stuclie a.]takových
pafuělů a (8a us Kč) úóeloÝá íinančni .ezeNa, čl 25 pism a) zákana č. 24020aa

Předseda BR uzávřet bod 3) usnésenim č, 30/BRUo/2o17

8
0
0
0

Ad 4.) Rozbor kontrolni činnostiv loce 2017, Plán konnol2018

Razbor kantrcln,i 

'lnnasli 

vrócé 2a17.,.řók 2a17 by], ca se týké kóntrcl, .akeň
k]idným. u MéU Ustí nad odicl se neuskulečnila žádná kóntrcla ve spólupláci
s Hzs Pk se za oRP ustl nad aljci TBR žl)častnjl 4 kanlral u abcí ve sprévn|m
abvódú Jednaló se o abce Hrádek, Řetavá, Řetúvka a sudislaÝ nad anici Jaka
součástí lélo zprávy byly předlaženy člyři Pratakoly ó výs]edku kanlra| abcí. z léchla
prólokó]ů vyplývá, že slaróstóýé abcí se prcbleňalikau havanjniha a kizóvéhó
řižehl zabývaiI a neby]y shl9dány žá.lné záÝažné n?dostatky. Pratakoly ]sou
sauč á stí l i stinnéha z ápi su.

Plán kóntrcl ýróóe 2018.,y§ou/ád! s pism h) §8 NV é 46z2aqa sb. byl
píe.ložen návrh Plánu kantrolní činnósli ýroce 2a18 Probže je ve sprévnín
abýodu celken 16 óbcl včethě oRP (Jsti nad a ici jsou kantrcly plánovány tak, aby
se na každou obec dóstaló ňinimálné 1x ve valebnim obdobi. P.a.ak 2018 lak
zbývaiiabce Bťandýs nadallici, Dlauhá Ťřebavá a onické Poclhúři.

Předseda BRUzávřel bod 4) usnéséniň č.31/BRUo/2ol7

8
0
0
0

Ad 5,) Plán néžbytných dodávek

Piesta že je Plán nezbylných dódávék sóučás!í Klbového plánu, jeho absah se
prcjednáýá samostahé. Udaje ýóéň jsoú aktualjzavány praÝiclelné každý rak.
z předlóžených dókuhentů je patrné, že v uplynulén .ace nedašla k žádným
žfuéháň Tenló dokunent je přímo závis]ý na AnalÝe rizik v našich pódnínkách
nedošla k žádlrým zásadnin zménám,

Předseda BR užavřelbod 5} lsnesenim č.32lBRUo/2017



cčioshi Řda oIJ.. s rczšiitn.t
Ad 6, í. lnlormacé - zprává o činnostiBR státu v rocé 2016

Jako infarnaci byla předložena
jsfue tenló dakumenl abdželi až

zpráýu a č]hnasli BR slátu v róce 2a16 Protóže
pó hašen posledhim jedháni (25. .lubha 2a17), F

u Llódú da^únen.u r pópsana s.ózPfu BR slél ]a rc?bol 'janós \F,,el"aá,U BRsudlP ]e /o- paDsá1 rel\en óachobrě aÓséh ]cd1a!^rfl s.hŮ4 se2ll-néhl. rdl a'l\)fu. pafó\n;a. \lDóry a uáca|n.t paftóáa. \ l;jenn.l, BR 
^ž]Ůaó?De\na., (R |lennl sé BPs ?éb,.a\o ě uenla.J aonmen: ^l." Á_i

DredlozPn] na .chů!. ,1éd) ,1-1a1 o.é i . asj u.lése!,
u .a\ ^-u 1 _a l <t ú 

- r Á lnlarňd\a ó 7 d4an.cF| h ár c\ h . ) oéj_ a _d bL 2a t 6 a Pléačinnóslj s razpačleň na letošni rók 2o1 7
Dakuňenlje v elekhonické padobé ulóžen na pracavišIj KŘ

Před§eda BR uzáVře bod 6. 1, bez usnes.,eni

BR bďe iníormáo o jednáii BR Pk na védomi bez doplň!]iclclr opátieni á dalšich

8
0
0
0

Ad 6.2.) lnformacé- Prolipovodňová ópatřéni

!€+! u_- wbný systém mésta D/e statAl]ky pravedené v obdóbí 1_ 12017,26. 10 2a17 byló ha úzéní néšta hlášena 72 Ýýsl;at,.a tiuo|2iíj'iyi"aoúé.l.érať \ l!óaal |],ok: .lupéó neb-é_p. l n-ba óhraženi 2,óho _ sésu
|:?11|- o,\ )dznanenéól .],ólžJ nd ňá]eúll Ťé\ó \e úéfr p,Qáde h Lc]dto h
- LJqúl ,Á'-ah\ 4:?L1 \l loói rebczpóu oo ló L udéta.En nfň-re . zddlouhebó_zaneclbalelnu škadu ze statistiky je zře]mé, z" * 

"t,p"t, "ý*.iyéuÁlÓpro Pardtbický kraj blížl skulečné ú ahroženi vÚsti nad olici. z téch!ó důÝadůdóparufu,c-,e_ éó! - úúaaA \].laró \Jslé\ .]sóL, fupe1 ŤbezpA.l Dó.óanró en qló ab,\élel.^ó\dlo\ála p,--|J'nau htd.a\óú zpié\a) s ópálavdr.a 3,I li|"^á'u 2 hódřv Dónýl \,s\ózreha \é-a\n1hó \ý lóňu. Maňe 2a ó !" .-é 2a

,!sléh, s přtsleded lárclaal - Pe]nl.n udé]a. ," m,."t- s"lnaÁt,p,,,o-"
( vy sýa hy_2 a1 4 01 - 1 a pda

odtoková siud]e,,.slldle odlokoyýóh
kéemu ýpřipadé hésía lJsti ;aC1
adtakóvýčh paneru pd'

poňélij , héktere důvady plo jeji zá.]áni.
orliói bude praspéšná soubor rsíudie

PovódĎo]é Dróhlidkv 20j7,.,v ]1lce 2017 byly píóvetleny tyta povódňavé plohli(Jky:
22. 6. 2a17 - PavódňaÝá pťohlídka ha toku Ťřeb;vÍ<a; Tichá Ori; Ře;ii seob\ll|e h,ad] Eka nanó<y pédló slloal a ólél^á|Q].
(Mó.n1alLé násleo4é DúD|té dlJlé Dód l das)-ienl- Ndh"", " ",,"-,.,:nebó bude řešit správce taku Póvodí Labe a s Čéhé stavbý v akíivni zóhě

7



@
žáplaÝovéha Llzemi íiché oílice byly ve spolupráci ý slaÝebnin úřádéň
dlouho.]abě řešeny v řizenich a aclskaněni stavby. Ke dni 26. 1a. 2a17 je
mažné konslaloÝat, že byly obě jejich hajiléli ódslranény]
4. 8 2a17 - PoÝadňavá prah]ídka oRP ve spó]upráci s povadňaÝou kamisi
obca Libchavy- Krcmě obvyklé plohlidky loků, byly pasuzavány .llauhoclabé
přjpomin ky abčan a Lj bch av.

zápisy z prah]ídek pňkládáme Bezpečnoslnl radé na védan| ý přiloze
(PóvódnoÝe prchlidkv 2017 pdí)

Piedseda BR uzavřel bod 6, 2,) usnesenih č, 33/BRUo/2017i

8
0
0
0

Ad 6.3, lnfo.mácé - Návrh věcného záméru zákona o piipráýénosti
občanů k obraně statu

Tajemník BR jaka infarmaci před]ažl maleriál, který abdžel v leínich ňésících -
Náýťh ýécnéhó záméfu žákóna ó připravenosti óbčanů k abrané státu. Po
prastudováni toholo .lakuneníu ajeha mQdja]žaciby se naš]a asihódné phpaminek
a nejasnóstí Dataznikóvé šetřenj jsme také ob.lželi, ale neacJpavědéli jsňe
Prcblafratika je ýe]mi šnóká a spo]ečenský dapad bu.le nezane.lbalelný. atázkau
lelly zúsláýá, co bude z lohoto vécnéha záňéru zákona a připravenas| abčanů
k abraně státu realizoÝána. Jsau navťnoýéhy ýáliahthl iešeni a jejich připa.lné
dopady Důvol1ové zprávy se tÝáří aptlmi;Iicky, ale vedle dalšíha nárúslu
adňinislratjÝy, óblasli móžných kóhtról a nárůslu clalších aktiýil, to zcela jis!é bude
nlt ýliv ha linanční zabezpečeóí ve vé!šiné připadú jsou plánoÝány íinančni zdroje
prc dalši služebni mista, ale ta budou jan ý rcsarl! Ma, na Llrovni óbcí a krajú lo
bude zadáno zákanem při s!ávajicin personálnim s]aženi hebó sý]astni linančni
učaští ha nóýé wlýóřené píaúvní nísta. vmabnálu se Ýbadu vl 1.2 uvádl:
,,. -dobrovalné zapojeni abecnich nebo k ajských ťlřadú do jednatlivých prajektů
nevyvólá pažadavky najejich razpočty, naopak lazsah padpory, héýodŮ, melódik a
sdl]ehé dóbřé praxe nůže ýÝnamné piispét ke snižení adninistrativnlch úkonů i
nižšim nárakúm na zajištbváni činnastí sauvisejicich s připraýou abčanů k abrcné

v žádném připadé nqde ó kriliku ,náÝku . ', pauze infarmuji a )iž zpracavaném a
Ý tuto chvl]i praýděpadobně iplojednanéň dokuňenlu. ale bez znalosti výsle.lku Je
pPopoklao :e uL a\ z aDta. u Pa' os DLoou -l .t.| ná Dn,. plá4 obfur) oPP Ús.

lý'lateriél byl před]ožeh jaka infórňace

Předsédá BR užaÝřél bod 6.3. béž usneseni

BR bere na Vědomí ňáVlh Věóného žáměíu zákona o přprav€nosti občánů k obíané



RezDcčnóstní Eda obcc s rožšii€nou Důsobnosti tJsti nad orlici

8
0
0
0

v lJsti nad olici dne: 3-

/
/ll ,§-q _

tng, LoseíNytooYm| v r
(tajemnlk bezpečnošinl rady)

zpíacovano ý jedliém v}aisku
9

celkový počet listú:47 + 9€ §iran elekionicky

V'islilnéion-é u|o2eno né plJ.oviill lrižoýé lo ílzenl
c e.jm BR zásláro V elekrcnické podooe oFz plilo. dle, 6 1 l, 20 l7

ájek, V, r,


