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Zápis
1.|eOnání Bezpeěnostní rady ORP Ústi nad Orlicí

ze dne 2. prosince 2014

Program jednání:

Úvod
1.

2"

3.
4,

Jmenování členů BR
Statut BR, Jednací řtíd BR
Obsah činnosti a úkoly BR
,,Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby KŘ města
ústí nad orlicí"
Plán činnosti BR na rok 2015
Návrh rozpoětu BR a KŘ na rok 2015
Různé a) Účelová dotace na rok 2O15 k reprodukci požární techniky

b) Kontroly dle zákona ě.240t2000 Sb., o krizovém řízení - Plán
kontrol obcí

c) lnformace o stavu vojenského skladu Kerhartice
d) lnformace o změně způsobu vyrozumívani ČnUlÚ

5.
6,
7.

Přítomni:

Omluveni:

Jiří Preclík- místopředseda BR
lng. Josef Nykodým - tajemník BR

plk. Mgr. Radomír Stantejský - člen BR
plk. lng, Roman Studený - člen BR

MUDr lgor Paar - člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký - člen BR

Jiří Novák - člen BR

Petr Hájek - předseda BR
JUDr, Eva Kalousková - člen BR

Hosté:
XXX

začátek iednání:
v 09:00 hod

konec iednání:
v 09:50 hod

místo jednání:
zasedací místnost rady města Ústí nad Oflicí



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ustí nad Orlicí

Úvod

Místopředseda bezpečnostní rady a místostarosta města Jiří Preclík přivítal
všechny přítomné - budoucí členy BR. Konstatoval, že pozvání na úvodní jednání
bylo řádně svoláno (pozvánka byla odeslána 12. listopadu 2014). Omluvili se
starosta města p. Hájek ( služební cesta ) a tajemnice MěÚ JUDr. Kalousková
(dovolená).

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

Z pověření starosty předal místostarosta města Jiří Preclík přítomným pověřovací
listiny, seznámil je s programem a vyzval přítomné, zda mají připomínky nebo zda
chtějí doplnit program úvodního jednání. Žaane připomínky ani návrhy nebyly
Vzneseny.

Místopředseda BR uzavřel bod 1) bez usnesení:

a) Jmenování členů BR přijali všichní pozvaní bez výhrad.
b) BR souhlasí s navženým programem.

Termín: bez termínu
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0
Nehlasoval 0
Zdržel se hlasování: 1

Ad 2.) Zák|adní zřizovací dokumenty orgánů krizového řízení ORP Ústí
nad orlicí

Tajemník BR současně s pozvánkou zaslal dokumenty k prostudování a případnému
připomínkování. Nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy ani připomínky.

Místopředseda BR uzavřel bod 2 usnesením č, 1/BRUO/2014 .

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

Ad 3.) Ukoly BR

Tajemník BR zopakoval přítomným členům BR všeobecné úkoly plynoucí ze zákona
č, 240/2000 Sb., o krizovém řízení (§B), Vedle těchto úkolů stanovených právními
předpisy předložil další úkoly rozdělené na dlouhodobé a krátkodobé (zpravidla
periodické). Z diskuse o těchto úkotech nevzešlo žádné usnesení. ÚXoty byty vzaty
na vědomí.

Místopředseda BR uzavřel bod 3) bez usnesením.
Termín: bez termínu



Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

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

Ad 4.) Návrh členů povodňové komise (města, ORP)

Tajemník povodňových komisí podrobně seznámil členy BR s personálním složením
jednotlivých komisí. Stručně zopakoval povinnosti a úkoly těchto komisí, Připomenul
statut komisí a způsob činnosti v období bez povodní i s povodněmi.
Ke složení obou komisí nebyly žádné návrhy ani připomínky.

Místopředseda BR uzavřel bod 4) bez usnesením.
Termín: bez termínu

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

Ad 5.) ,,Koncepce zabezpečení akceschopnostijednotek SDH a výstavby
krizového řizení města Ústí nad orlicí.

Tajemník BR spo/ečně s pozvánkou zaslal tuto Koncepci,.. kprostudování. Ve
struČnosti zopakoval obsah, zdůvodnil proč je tento dokument předkládán,
podrobněji rozebral a zdŮvodnil bod 4 ,,Stanovení priorit pro volební období 2014-
201B". V diskusi nebylvznesen žádný nový požadavek ani připomínka,

Místopředseda BR uzavřel bod 5) usnesením č.2/BRUO 12014

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

Ad 6.) Pracovní plán činnosti BR na rok 2015

Tajemník BR předložil Plán činnosti BR na rok 2015. Ptánovány jsou dvě řádná
jednání (duben / listopad). V plánu jsou podrobně stanoveny úkoly.

Místopředseda BR uzavřel bod 6) usnesením č.3/BRUO 12014

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdržel se hlasování:
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Ad 7.) Návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2015

Tajemník BR předložil a doložil návrh rozpočtu pro činnosí BR a KŘ na rok 2015

roŽepsaný do jednottivých potožek. Návrh rozpočtu vzešel z připravovaných a

plánovaných úkolů,

Místopředseda BR uzavřel bod 7) usnesením č,4/BRUo12014

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

Ad 8.1.) Účelová dotace na rok 2015 k reprodukci požární techniky

Tajemník BR seznámil nové čteny BR se žádosti o získání úČelové dotace na rok

zrýs scílem obměny hasičské techniky - nákup nové CAS 25 (požární cisterna).

žádost o dotaci byla podmíněna garancí Zastupitelstva města, že v případě Přidělení
dotace, obec _zajistí dofinancování plánovaného nákupu. Přítomným b!l*pr?9Pž22
dopis MV GŘ HZS, ve kterém je na základě rozhodnutí náměstka GR HZS CR
sc'hválen pořadník pro přiznání dotací ve formě přílohy. Z uvedeného dokumentu
plyne, že město Ústí nad Orlicí vroce 2015 na požadovanou dotaci nedosáhne.

z diskuse vyplynuty závěry, které byly zapracovány do usnesení,

Místopředseda BR uzavřel bod B.1.) usnesením č.5/BRUol2014

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

Ad 8.2.) Kontroly dle zákon a é.240t2O00 Sb., o krizovém řízení - Plán kontrol

Na záktade Č.j.uv-119574-1/Po-oKR-2014 seznámil tajemník BR přítomné se
způsobem provádění kontrol u obcí ve správním území územního odboru HZS"

V předloženém dokumentu je sjednoceno názvosloví, zpŮsob vyřizování námitek,

souběh kontro!, právní předpisy a interní akty řízení pro výkon souČinnostní kontrolY
a obecné shrnutí,
Nástedně tajemník BR předložit členům ,,Plán kontrol obcí na rok 2015 pro Územní

odbor HZS Ústí nad Orticí. Ve správním území budou kontroly provedeny v měsÍcích
září-listopad 2015 u obcí: Hnátnice, Dolní Dobrouč, Libchavy, Velká Skrovnice.
V závěru projednávaného bodu byt na základě doporučení určen pro výkon kontrol u

obcí za ORP Ústí nad Orticí tajemník BR a ustanoven jeho náhradník,

Místopředseda BR uzavřel bod B.2.) usnesením č.6/BRUo12014

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
zdřžel se hlasování:
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Výsledek hlasováni:
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Z důvodu další plánované akce se omluvil a opustiljednání zástupce PČn ptr. Vlgr.
Radomír Štantejský.

Ad 8.3.) lnformace k vojenskému skladu Kerhartice

Tajemník BR předložil informaci o stavu areálu vojenského skladu v Kerharticích.
V podrobné zprávě přítomné seznámil s majetkoprávními vztahy, současnými
nájemci některych skladů v areálu, celkovým počtem osob nacházejících se v areálu
a kontaktními osobami, lnformace byla předložena na základě situace v muničním
skladu ve Vrběticích na Zlínsku, kde došlo a dochází k výbuchům skladované -
uložené munice a výbušnin, Doklad byl zpracován na základě fyzické prohlídky
celého areálu a skladovacích hal. Ze strany vedení celého areálu bylo deklarováno,
že sklady nejsou určeny a vybudovány pro skladování munice a výbušnin. Vstřícnost
vedení baly umocněna i možností neplánované, okamžité a namátkové kontroly,
V současné době se hledají vhodní nájemci k obsazení jednotlivých hal s možností
využití pro skladové účely případně výrobní možnosti drobných podnikatelských
aktivit,

Místopředseda BR uzavřel bod B.3.) usnesením č.7/BRUO12014

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

Ad 8.4.) lnformace o změně ve vyrozumívání od CHMU

Tajemník BR seznámil členy s opatřeními v distribuci výstrah a meteorologických a
hýdrologický_ch inlormačních zpráv oa ČUUÚ. Čtenové BR byti podrobně seznámeni
sdopisem CHMU ze dne 29.9 .2014 pod značkou 16/2014 a dopisem Povodí Labe
pod čj. VHD 14/2753B ze dne 23. 10. 2014.
Z dopisů vyplynula skutečnost, že nově budou informace předávány pouze KOPIS,
ktery zabezpečí další distribuci zasílaných zpráv a informací. Toto opatření bylo
realizováno především v důsledku odstranění duplicity zpráv a poskytování
jakýchkoli informací pouze jedním zdrojem = KOPIS.

Místopředseda BR uzavřel bod 8.4,) bez usnesení

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasování: 0

6
0
0
0
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Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodŮ schváleného
programu, ukončil místopředseda BR 1. jednání v09:50 hod. Všem přítomným
eleňům BR poděkoval, popřál pevné zdravi, hodně profesních a osobních úspěchŮ,
příjemné a klidné prožití vánočních a novoročních svátků.

V Ústí nad Orlicí dne: 4. prosince 2014

Zpracoval:

(tajem n ík bezpečnostní
,V,f,
rady)

Schválil:

Zpracováno v jediném výtisku
Počet stránek: 6
Počet příloh: 11; celkem stránek: 23 + 11 sv,, 29 stránek
Celkový počet stránek 58.

Uloženo na pracovišti krizového řízení,
Zasláno v elektronické podobě členům BR bez příloh dne: -,6 _1?- 20tlu


