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Zápis
5,;ednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí

ze dne 10, listopadu 2016

Progřam jednání:

úvod
1.

2,

4-
5,
6.
7.

7. 1.

7- 4-

7.5.
7,6.

zpráVa o stavu splnění Usnesení BR č, 1 - 4
stav Výstavby JsW 

"NáVrh rozpoětu BR/KR na rok 2017
Praoovní plán BR na rok 2017
stav připravenosti složek lzs a oRP
Plán kontrol 20,17
Různé

požární řád města
Plán nezbytných dodáVek
Dílóí plán obrany oRP Ustí nad orlicí
lnformace Z jednání BR Pk
Plán cvičeni složek lzs a orgánů KŘ P\ na r- 2016-2020
kp - souhrnná aktualizace - schválení

P řítomn i:

omluveni:

Hosté:

zaěátek iednání;

konec iednání:

misto iednání:

Petr Hájek - předseda BR
Jiří Preclík - mistopředseda BR

lng. Josef Nykodým - tajemník BR
plk, Mgí, Radomír Štantejský - člen BR

N4UDr, lgor Paar - ělen BR
Jiří Novák - člen BR

JUDr, EVa Kalousková - člen BR
plk. lng. Roman studený - člen BR

Mgr, Tomáš Kopecký - člen BR

mjr, Bc, Karel Formánek - HZs

09:02 hod

10:43 ňod

zasedaci mistnost RM Ústi nad orlicí
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Úvod

Předseda bezpečnostní rady p, Petr Hájek přivítal přítomné členy BR,
Konstatoval, že pozváni na 5. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána
elektronicky 26- záři 2016). omluveni: l\,4UDr, EVa Kalousková (služební cesta)
Zástupce HZs Pk, p|k, In9, Roman Studený (s|Užební cesia), l\,4gr. Tomáš Kopecký -
služební cesta, Přítomna nadpoioviční Většina - BR je schopna jednáni (usnášení),

PředSeda BR předal slovo tajemníkovi BR lng, Nykodýmovi, Jmenovaný
připomenul, že jednání se bude řídit schváleným Jednacím řádem BR, Předložen
program 5. jednáni BR, Nevznesena žádná námitka, připomínka ani náVrh na nový
bod jednání,

Výsledek hlasování: Pro:
Ploti:
NehlasoVal
zdržel se hlasování:

6
0
0
0

Ad í.)zpráVa o stavu splnění úkolů BR č, 'l -3

V tomto bodé doložil tajemník BR stav plnéni usnesení předešlých jednání BR_
Usnesení č- 7/BRUo/2014 doloženo plnění písm. d) - vzhledem k vývoji a stavu ve
Vojenském skladu Kerhaftice bylo rozhodnuto a ukončení tohoto úkolu;
1ZBRU)/2015 bylo doloženo samostatně vbodě 2: usnesení č. 18/BRUO/2015
splněno, doloženo; usnesení č. 22/BRU0/2016 doloženo zprávou.

Předseda BR uzavřel bod 1. bez usnesení:

BR souhlasí s dokladem stavu plnění usnesení bez dalších doplňujicích opatření a
ílkoIfl

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
NehlasoVaI
zdržel se hlasování:

Ad 2.) stav výstavby JsW

Tajemník BR předložil čIenům BR souhrnnou zpráVu o stavu výstavby výstražného a
varovného systému, vybudování tohoto systému Se dostal do závěrečné fáze, Byla
vyhlášena a zrealizována veřejná soutéž na dodavatele. Hodnotícím kritériem byla
celková cena kompletního systému, ve stanoveném termínu se přihlásili 3
dodavateIé. Hodnotící komíse doporučila vítěznou firmu - Empemont s-r-o- valašské
Meziříčí- Pro realizaci projektu byly dopracovány dokumenty potřebné pro získáni
dotace. vlastní zahájení instalace výstražného a varovného systému je podmínéno
zíSkáním ,,Rozhodnuti o posk tnutí dotace k projektu", kter.ý musí vydat MŽP. Termín
předáni díIa je stanoven na měsíc kvéten 2017. Tajemník BR doložil stav cenové
kalkulace s ohledem na čerpaný a pIánovanÝ rozpočet.

6
0
0
0
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Píedseda BR uzavíel bod 2 bez usnesení:

BR bere na vědomí stav Výstavby Jsvv bez doplňujících opatření a dalších úkolů.

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

Ad 3.) Návrh rozpočtu BR/KŘ na rck 2017

V souladu s pism, h) §8 NV č. 462/2000 sb., předložil tajemnik BR náVrh rozpočtu
pro činnost BR a lJtvaru krízového řizeni v roce 2017V návrhu rozpočtu doložil
zejména účelovou finanční rezervu dle písm. a) č1.25 Zék,240/2000 sb., o krizovém
řízení a požadavek na zabezpečení financování realizovaného prajektu JSVV
v příjmové i výdajové částí-

Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením číslo 23/BRU0/2016

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

Ad 4.) Pracovní plán BR na rok 20,17

V souladu s odsf, 3 § 14 NV č, 462/2000 sb., předložil tajemník BR Pracovni plán
BR na rok 2017- Jsou naplánována dvě řádná jednání. obsah těChto jednání je
rozpracován v dokumentu_

Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 24/BRUO/2016

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

Ad 5.) stav připravenosti složek lzs a oRP

Na základě písm. e) 

' 
§8 NV ó, 46u2000 sb., předložíli zástupci složek lzs a oRP

díIči zprávy o stavu připraveností v oblasti havarijního a krizového řízení a Výhled do
roku 2017, Jednotlivé zpráVy jsou součásti listinného zápisu,

Předseda BR uzavřel bod 5) bez usneseni-

BR bere stav připravenosti složek lzs a oRP na vědomí bez doplňujících opatření a
dalších úkolů,
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Výsledek hIasování: Pro:
Proti:
Nehlasoval;
zdržel se hlasování:

6
0
0
0

Ad 6. Plán kontrol na rok 20í7

Tajemník BR informovalčleny BR v souladu s odst. 2 §§ 33 zákona č. 24a/2000 sb.,
o krizovém řízení, o dostupných plánovaných kontrolách v působnosti zákona_
Ke dní jednání BR byly známy pouze t lo kontroly:
obec: Hrádek, Retová, Retůvka, sudíslav nad orlicí
Termín|: b řezen-květe n 20 1 7
obsah: krízové zákony

Předseda BR uzavřel bod 6) bez usnesen!.

BR bere na vědomí informaci plánovaných kontrolách v roce 2017 bez dalších
doplňujícíCh opatření a úkolů.

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

Ad 7. í.) Požární řád města

Tajemník BR předložil čIenům BR návrh nového Požárního řádu mésta. Tento
dokument byl zpracován v souladu s bodem 1 pism. o) §29 zákona č. 133h985 sb-,
o požární ochrané. Po několíkaletém připomínkování formy tohoto dokumentu a
sjednocení práVního názoru, byl Zpracován reálný a aktuální požární řád mésta. Byla
rozhodnuto, že dokument, vzhledem k následným aktualizacím, nebude vydán
formou obecně závazné vyhlášky. Pro potřeby města jej stačí vydat formau požární
dokumentace, Dokument bude následně předložen ke schváleni RM a výsledkem
bude zrušeni Požárního řádu města Ve formě obecné závazné vyhlášky schválené
z a st u p i te l stve m m ě sta.

Předseda BR uzavřel bod 7. 1.) usnesením č.25/BRU0/2016

VýSledek hIaSoVání: Pro: 6
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdžel se hlasování: 0

Ad 7. 2.) Plán nezbytných dodáVek

Tajemník BR předložil členům BR V souladu
241/2000 sb-, o hospodářských opatřeních pro

4

s ustanovením
kizové stavy

§27a) zákona č-

,,Plán nezbytných
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dodávek" - díIčí dokument Krizového plánu. Při souhrnné aktualizaci Krizového
plánu došlo ik aktuatízací a opravé tohoto dítčího plánu. ČIenové BR byti seznámeni
s požadavky a stavem vznesených požadavkŮ,

Předseda BR uzavřeI bod 7_ 2,) usnesením č. 26/BRUo/2a16

VÝsledek hlasoVání: Pro: 6
Protj: 0
Neh asoval: 0
Zdržel se hlasováni: 0

Ad 7. 3.) Dílčí plán obrany oRP Ústi nad orlicí

Novelou zákona č,22a1999 sb., o Zajišťování obrany ČR, vznikla k 1. 7. 2016 obci
s rozšířenou působností povínnost zpracováVat ,,Dilči ptán obrany oRP Ústí nad
olicí". Tento dokument projednává BR oRP a schvaluje starosta.
Tato povinnost je splněna, ale forma zpracování dokumentu je dočasná. Metodický
pokyn pro zpracování tohoto dokumentu je teprve v meziresoftním přípomínkovém
řízení. Dle pokynů od oddělení krizového řízení Pardubíckého kraje, jsou zde
zařazeny Všechny materiály, které byly jako podklad pro zpracování krajského Plánu
obrany-
Členové bezpečnostní rady oRP Vyjádřili souhtas se způsobem zpracování a shodli
se na jeho aktuální podobě-

Předseda BR uzavřel bod 7.3.) bez usneseni.

BR bere na Vědomí stav a způsob zpracování Dílčího ptánu obrany oRP lJstí nad
orlící bez dalšich doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
NehlaSoVal:
ZdÉel se hlasování:

6
0
0
0

Ad 7. 4.) lnformace z iednání BR Pařdubického kraie

Tajemník BR seznámil členy BR s Výpisem 10. řádného jednání BR Pardubického
kraje ze dne 18, 4. 2016 a se složením nové Bezpečnostní rady Pardubického kraje
pro období 2016-2020, ustanovené po krajských valbách.

Předseda BR uzavřel bod 7.4.) bez usneseni

BR bere na védomí informaci z jednání BR Pardubického kraje a nové složení BR
Pk bez dalšich doplňujících opatření a úkolů,

Pro: 6
Proti: 0
Nehlasoval: 0
Zdržel se hlasováni: 0

5

Výsledek hlasováni:
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Ad 7. 5.} Plán cvičení stožek lzs a orgánů KŘ Pardubického kraje na
období 2016-2020

Na základě elektronické komunikace byl koncem října 2016 vznesen požadavek
tajemníka BR Pk na zaslani podkladů pro výběr a sestavení Plánu cvičení složek
lzs a orgánů KR Pk Ve Volebnim období. Požadavek vychází z nutností Vzájemné
spolupráce nejen složek lzs, ale i oRP a z Usnesení BR státu č. 51 ze dne
6.10-2015- Plánovaná Cvičení by měla mít praktický přínos s efektivním vynaložením
finančnich prostředků souvisejíCích s logistikou akce a účastí saP. ReaIizace cvičení
jsou podmíněny odst.3 § 17 zákona č.239/2000 sb., o lzs.

Předseda BR uzavřel bod 7- 5-) bez usnesení-

BR bere informaci o přípravě PIánu Cviče složek lzs a organů KŘ Pk ve volebnim
období 2016-2020 na vědamí bez dalších doplňujících opatření a úkolů.

Výsledek hlasováni: Pro:
Proti:
NehlasoVal:
zdržel se hlasování:

6
0
0
0

Ad 7. 6.) Krizový plán ORP Ústi nad Orlicí
souhrnná aktualizace - schváleni

V souladu s odst, 2 § 19 NV č, 46212000 sb., se souhrnná aktualizace KP a Plánu
krizové připravenosti Subjektu Kl provádí Ve čtyřletém cyklu od jejich schválení.
Dojde-li ke změně, která má dopad na obsah KP nebo PKP, provádí se jejich
aktualizace bezodkladně, KP oRP Ústí nad orlicí by| schváIen na 5. jednání BR dne
13, 12,2012. Pravidelná informace o aktualizaci HP a KP je předkládána na každém
jarním jednání, V celém KP došlo k podrobné aktualizaci údajů, opravě náZvosloví,
organizací apod, Nejpodstatnějši současnou Změnou je přepracováni kapitoly:
A2_přehled lizik a ana|ýza ohroženi, Změna této kapitoly se Však plně neprojevila Ve
všech dalšich kapitolách a proto i V následujícich jednáních BR bude informace o
dílčích změnách (nepodstatných), Z půVodních 24 krizouÝch situací bylo nově
definoVáno 22, dále dělené dle 5 příěin VznikU (antropologické, biologické, technické,
sociální a ekonomické),
Předložený KP jako celek, byl dokončen teprve V útený 8, llstopadu 2016, struktura a
obsah plánu se nezměnil, Předložený dokument plně odpovídá zákonu a obsahuje
veškeré stanovené ná|ežitosti,

Předseda BR uzavřel bod 7- 6-) usnesením č- 27/BRUo/2016

Pro:
Proti;' Nehlasoval:
zdržel se hlasování:

6
0
0
0

Výsledek hlasování:
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Na návrh tajemníka BR po projednání a vyčerpání všech bodů schváleného
programu, předseda BR ukončíl 5, řádné jednání V 10:43 hod-

V Ústí nad orlicí dne: 11_ lístopadu 2016

zplacoya|:

tajemník bezpečnostní rady

SchVálil:

Zpracováno V jediném Výtisku
Poěet stránek: 7
Počet přiloh: ,í2; celkem listů: 56
celkový počet listů: 63

Uloženo na pracovišti krizového řiZení,
Zasláno V elektronické podobě členům BR bez příloh dne; 14. 11.2016

ájek, v. r.
bezpečnostni rady


