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Statut Bezpečnostní rady oóce s rozšířenou působností tJstí nad Otící

V souladu s ustanovením § 103 odst, 4 písm. h) a § 106 zákona č. 128l2a00 Sb,, o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 18 odst.2 písm, a) a § 24 odst.3
zákona é, 24aí2a00 Sb., o krizovém řízeni a změně něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,kňzový zákon") a ustanovením § 8 a 9 nařízeni vlády č. 46212000 Sb.,
kprovedení§27odst.8a§28odst.4zákonaé.24aí2O00Sb.,okňzovémřízeníazměně
něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vydávám

Statut
Bezpečnostní rady obce s rozšífunou pů§obností

ustí nad orlicí

ČIánek 1
úvodní ustanovení

1. Bezpečnostní rada oóce s rozšířenou působností íJstí nad adicí (dáte ien "bezpečnostní
rada") je zřízenavsouladu susíanovením § 18 odst.2 písm, a/ a § 24 odst.3 zákona
č.24ono@ sb., jako poradní orgán sťaros{z óóce s rozšířenou půsoánosťí pro přípravu
na kizové slfuace ve správním obvodu oóce s rozšířenau půsoónosíí.

2. Předsedou bezpečnostní rady je starosta obce s rozšířenou působností (dále jen
starosta).

3. Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím obecní
samosprávy. Čtenství v bezpečnostní radě končí také ukončením uýkonu funkce,
pracovního nebo služebního poměru člena bezpečnostní rady.

4. Bezpečnastní radu svolává předseda bezpečnostní rady podle plánu práce na kalendářní
rok (dále jen "pracavní plán") a to nejméně dvakrát račně nebo v případě naléhavé
potřeby mimořádně na základé žádasti ělena bezpeěnostní rady.

5. Čteny bezpečnostní rady na pokyn předsedy bezpeěnostní rady vyrozumívá tajemník
bezpeěnostní rady, pokud předseda bezpeěnostní rady nerazhodne jinak.

ělánek 2
obsah činnosti bezpečnostní radv

1. Bezpečnostní rada prcjednává a posuzuje:

a) přehled možných zdrajů ňzik a analýzu ohrožení ve správním obvodu abce
s rozšířenou působností,

b) stav pňpravenosti správního abvodu obce s rozšířenou púsobností na řešení
mimořádných událostí nebo kizavých situací;

c} kizouý ptán obce, áSinnou půsabností,

d) finanční zabezpečení pňpravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné
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udátosti nebo kizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozŠÍřenou
působností,

e) sťav pfrpraveností stožek íntegrovaného záchranného systému dísIokovaných ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností,

f) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem moŽného' 
ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenau působnastí, s pňpravenými
kňzovými opatřeními a se zpúso bem jejich provedení,

g) návrh ročníha plánu kontrol praváděných v rámci prověřování kňzové pftpravenosti u

obcíve správním obvodu oóce s rozšířenou působíiostí a závěru těchto kontrol,

h) návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchrannéha systému a orgánŮ
kizovéha řízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

i) závěrečnau zprávu a hadnacení kňzavé situace v rámci správního abvadu obce s
rozšířenou pŮsobností, pňjatych opatřeních a návrh způsobu odstranění zjištěných
nedostatkll,

í) další dokumenty a záležitosti související s pňpraveností správního abvodu obce s
rozšířenau působností na kizové situace a jejich řešení.

2. pracovní ptán na kalendářní rok projednává bezpečnostní rada a schvaluje předseda

bezpečnostní rady.

Číánex 3
složení bezpečnostní radv

1. Bezpečnostní rada má nejvýše 8 členů,

2. předsedau bezpečnostní rady je starosta obce s rozšířenau pŮsobnostÍ, ktery pÍsemně
jmenuje a oďvalává její čteny (přítoha č.2},

3. Složení bezpečnostní rady:

a) předseda - sťarosťa,

b) místopředseda - uvolněný místostarosta,

c} ďen - tajemník Městskéha úřadu Ústí nad Oňicí,

d) člen - přístušník poticie Óeské repubtiky určený ředitelem Krajského ředitelství policie

Pardubického kraje,

e) člen - příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky urČený ředitelem
H asiěského zách rannébo sboru Pardubickéha kraje,

D člen - velitel jednotky SDH,

g) člen -ZZS Pk

h) číen, tajemník BR - pracovník útvaru kizavého řízení Městského úřadu ÚstÍ nad
Oticí.

4. Jednání bezpečnostní rady se mohou na požádání úěastnit statutámí zástupci obcí ze
správního obvodu oóce s razšířenou působností bez hlasovacíha práva, jako host.

5. Jmenné složení, včetně údajů nezbytných pro spojení, je uvedeno v neveřejné Příloze Č-

1, za aktuatizaci odpovídá tajemník bezpečnostní rady.
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ČIáne* l
Taiemník b*pečnostní radv

1. Činnast bezpečnostní rady zabezpečuje tajemník bezpeěnastní rady, ktery saučasně plní
úkoly pracoviště kizového řízení dle ustanovení § 19 odst. 2) kizového zákona.

2. Náklady na činnost bezpečnostní rady jsou hrazeny z vlastnítlo rozpočtu města.

3. Tajemník bezpečnastní rady:

a) informuje předsedu bezpečnostní rady o vzniku závažné mimořádné události nebo
kizové sítuace ve správním obvodu obce s rozšířenou působnastí, nebo pokud by
tato mahia mít vliv na bezpečnost, a o jejím dalším pruběhu;

b) shromažďuje podklady a informace potřebné pro činnost bezpečnostní rady;

c} admínistrativně a organízačné zabezpečuje čínnost bezpečnostní rady;

d) ve spolupráci se členy bezpečnostní rady sesťavuje návrh pracovního plánu
bezpečnostní rady na kalendářní rok;

e) sesťavuje návrh konkrétního pragramu jednání bezpečnostní rady;

f} zabezpečuje evidenci úkolů, ul*žených usneseními bezpečnastní rady, zajišťuje jejich
kontrolu; o stavu plnění ulažených úkolů pravidelně informuje předsedu bezpečnostní
rady;

g) odpovídá za včasné rozeslání pozvánek a podkladů účastníkům jednání
bezpečnostní rady;

zajíšťuje na základě pakynů předsedy bezpečnastní rady pťuvání dalších asob na
jednání bezpečnastní rady;

zajíšťuje úkoiy |ýkající se bezpečnostní rady v obiasti ochrany utajovaných informací
a režimu evidence, manípulace a ukládání dokumentů obsahujícíctt zvláštní
skutečnosti;

n vede evidenci písemností bezpečnostní rady a evidenci písemných a zvukových
záznamů z jednání bezpečnostní rady.

Článek 5
Jednací řád bezpeěnostní radv

1. Pravidla a další podrobnosti jednání bezpečnostní rady stanaví Jednací řád
Bezpečnostní rady oóce s rozšířenou působností Ústí nad Odicí, vydaný síarosťou.

Článek 6
závěrečná ustanovení

1. Statut Bezpečnostní rady oóce s razšířenou působností Ústí nad Oticí byt prajednán
schválen usnesením bezpečnostní rady dne 2. prosince??14.

2. Nabývá účinnostidnem 3. prosince 2O14

3- Tímto se ruší Statut BR ze dne 24. března 2a11.
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