2/BR-2018

Zápis

1. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí
ze dne 27. listopadu 2018

Program jednání:
Úvod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. 1.
6. 2.
6. 3.
6. 4.

Statut a Jednací řád BR
Zpráva o stavu připravenosti složek IZS
Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby KŘ
města Ústí nad Orlicí
Plán činnosti BR na rok 2019
Návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2019
Různé
Plán kontrol v roce 2019
Informace – Stav JSVV
Informace – Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí
Informace – Zásoby vody v ORP Ústí nad Orlicí

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR
Jiří Preclík – místopředseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
Ing. Marcel Klement – člen BR
MUDr. Milada Krejčová – člen BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR
Jiří Novák – člen BR

Omluveni:

plk. Ing. Roman Studený – člen BR

Hosté:

mjr. Libor Dušek (HZS – Územní odbor Ústí nad Orlicí)

začátek jednání:

09:00 hod

konec jednání:

10:38 hod

místo jednání:

zasedací místnost RM Ústí nad Orlicí

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí

Úvod
Předseda bezpečnostní rady Petr Hájek přivítal přítomné členy BR. Konstatoval,
že pozvání na 1. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 6.
listopadu 2018). Omluven: plk. Mgr. Roman Studený. Přítomna nadpoloviční většina
– BR je schopna jednání (usnášení).
Předseda BR předal slovo tajemníkovi BR Ing. Nykodýmovi. Jmenovaný
připomenul, že celé jednání se bude řídit Jednacím řádem BR. K předloženému
programu 1. řádného jednání nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh
na nový bod jednání.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval
Zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Úvodu se nezúčastnil člen BR p. Mgr. Kopecký – rozhovor pro regionální TV.
Ad 1.) Složení BR, základní zřizovací dokumenty orgánů krizového řízení
V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. h) a § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24
odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a ustanovením § 8 a 9 nařízení
vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 4 zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vydává starosta – předseda BR, Statut a Jednací řád Bezpečnostní rady obce
s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí s přílohami.
Tajemník BR přítomné seznámil s Povodňovou komisí Města Ústí nad Orlicí a
Povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí.
Předseda BR uzavřel bod 1) usnesením č. 1/BRUO/2018
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 2.) Stav připravenosti složek IZS a ORP
Zástupci jednotlivých složek IZS a ORP předložili stručné zprávy o stavu
připravenosti ve správním území. Jednotlivé zprávy jsou uloženy v listinné podobě
s tímto Zápisem.
Předseda BR uzavřel bod 2) bez usnesení:
BR bere Zprávy o stavu připravenosti složek IZS a ORP Ústí nad Orlicí ve správním
území na vědomí.
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 3.) Koncepce zajištění akceschopnosti jednotek SDH a rozvoje KŘ
města Ústí nad Orlicí“ ve volebním období 2018-2022
Vzhledem k tomu, že se bezpečnostní rada sešla v úplně stejném složení, jako tomu
bylo v uplynulém volebním období, je tento dokument předkládán od druhé části.
Dokument byl zaslán elektronicky s pozvánkou k dnešnímu jednání „Koncepce
zajištění akceschopnosti jednotek SDH a rozvoje krizového řízení Města Ústí nad
Orlicí“ pro volební období 2018 – 2022.
V úvodní části dokumentu je stručné vyhodnocení. V další části dokumentu je
konstatován stávající stav a objasnění potřebnosti tohoto dokumentu.
Zpracování a schválení tohoto dokumentu se ukázalo jako potřebné v horizontu
střednědobého plánování a je nápomocno zejména při získávání dotačních
prostředků.
V poslední – závěrečné části jsou vyjmenovány „Priority pro volební období 20182022, celkem 8 bodů.
Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením č. 2/BRUO/2018:
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 4.) Pracovní plán BR na rok 2019
V „Pracovním plánu…“ jsou navrženy 3 řádná jednání. V měsících dubnu a listopadu
by se uskutečnilo v pořadí druhé a čtvrté jednání s plánovaným programem.
Výjimečně v měsíci červnu je naplánováno v pořadí třetí řádné jednání, na kterém
bude projednán a schválen nový dokument „Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí“
Důvod tohoto termínu bude objasněn v samostatném bodě 6. 3.
Na základě získaných poznatků z jarní přípravy Krizového štábu je naplánována
příprava KŠ s termínem září/říjen 2019.
V souladu s odst. 2 čl. 11 Směrnice MV čj. MV-11757-2/PO-OKR-2011 je v tomto
dokumentu zařazen plán přípravy a provedení cvičení krizového štábu v roce 2019.
Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 3/BRUO/2018
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

3

8
0
0
0

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí
Ad 5.) Návrh rozpočtu BR a KŘ
Na rok 2019 je připraven návrh rozpočtu ve výdajové části ve výši 290 tis. Kč, což je cca o
10% nižší, než tomu bylo v roce 2018. Výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako v letech
minulých. Největšími položkami jsou účelová finanční rezerva – dle čl. 25 písm a) zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení ve výši 80 tis. Kč a neinvestiční transfery spolkům ve výši
50 tis. Kč (Individuální dotace).
Tajemník BR navrhl Účelovou finanční rezervu řešit kumulativně = pokud nebude v daném
roce vyčerpána, v následujícím kalendářním roce bude navýšena (tzn. v roce 2019 = 80 tis.
Kč; 2020 = 160 tis. Kč; apod.)
O využití finanční rezervy, na základě návrhu tajemníka BR, rozhodne předseda BR

Předseda BR uzavřel bod 5) usnesením č. 4/BRUO/2018.
Výsledek hlasování:

Ad 6. 1

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Plán kontrol v roce 2019

V souladu s písm. h) §8 NV č. 462/2000 Sb., byl předložen návrh Plánu kontrolní činnosti
v roce 2019. Ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí je celkem 16 obcí včetně ORP Ústí
nad Orlicí. Kontroly jsou pro volební období naplánovány tak, aby se na každou obec
dostalo minimálně 1x ve volebním období.
V roce 2019 budou provedeny kontroly u obcí Dolní Dobrouč, Hnátnice, Libchavy, Velká
Skrovnice.
Tato kontrola je vzhledem k připravovanému školení všech starostů obcí plánována až do
druhé poloviny roku – měsíce září/říjen. Kontrolu řídí a organizuje Územní odbor HZS Ústí
nad Orlicí a účastní se zástupce ORP.
Z dostupných informací – kontrola je plánována na výkon přenesené působnosti v oblasti
Hospodářských opatření pro krizové stavy u ORP Ústí nad Orlicí v termínu 27. května 2019.
Kontrolu organizuje a řídí Oddělení krizového řízení Pk. Ve stejném termínu bude kontrola
na dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zaměřená na připravenost
správního obvodu při řešení krizových situací. Kontrolu organizuje a řídí HZS Pk.
Žádné další informace o jiných kontrolách nejsou. V polovině měsíce prosince se uskuteční
pravidelná pracovní porada tajemníků BR Pk. Je možné, že obdržíme termín další kontroly.

Předseda BR uzavřel bod 6. 1. usnesením č.5/BRUO/2018.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 6. 2.) Informace – Stav JSVV
Po ročním provozu celého systému se v měsíci září 2018 uskutečnil bezplatný záruční
servis dodavatelskou firmou Empemont s.r.o. Po dobu tří dnů zde byli 4 zaměstnanci firmy a
reálně byly odzkoušeny všechny koncové prvky, překontrolovány pobočné ústředny a
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí
výstražný prvek v Horním Houžovci. Tajemník BR se zúčastnil s jednou skupinou této
revize.
U 15 prvků došlo k přenastavení hlasitosti, u 21 koncových prvků byl vyměněn přijímač, u 9
koncových prvků byl vyměněn koncový stupeň zařízení, byly vyměněny 2 baterie –
nestabilní napětí, a 1 koncový prvek byl z důvodu rekonstrukce VO demontován = nebyl
odzkoušen (č. 52 ul. Heranova).
Při této akci byla prověřena slyšitelnost v reálných podmínkách a prověřeno pokrytí území.
Zjistili jsme, že né vždy je dostatečně pokryto zájmové území. Po konzultaci s firemními
mechaniky jsme obdrželi cenovou nabídku na rozšíření počtu koncových prvků (viz. příloha).
Na základě finančních možnosti byla provedena rozpočtová změna za účelem zajištění
financování nákupu 5 ks nových prvků. Tyto prvky byly firmou dodány a nainstalovány 31.
října 2018:
3 ks v lokalitě ul. „Východní“ (č. 177; 178; 179)
1 ks ul. Moravská – vchod do firmy Rieter (č. 180)
1 ks ul. Okružní (č.181)
Tímto byly odstraněny problémy, které se začaly vyskytovat. Sytém je po revizi a v tuto chvíli
je plně funkční – viz Zpráva.

Předseda BR uzavřel bod 6. 2.) bez usnesení:
BR bere na vědomí informaci o stavu JSVV bez dalších úkolů nebo opatření.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 6. 3. Informace – Dílčí plán obrany ORP Ústí nad Orlicí
Z důvodu požadavku resortu MO je tento bod pouze „pro služební potřebu“ a v listinné formě
je uložen na pracovišti KŘ. Pro veřejnost v „Zápisu…“ není uvedena žádná informace.

Předseda BR uzavřel bod 6. 3. bez usnesení
BR bere na vědomí informaci o stavu připravenosti ke zpracování DPO ORP Ústí
nad Orlicí bez dalších úkolů nebo opatření.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 6. 4. Informace – Stav vody v ORP Ústí nad Orlicí
Tajemník BR předložil informace o kvalitě pitné vody a stavu podzemních vod ve
správním území. Informaci zpracoval p. Polák (f. Tepvos).
Předseda BR uzavřel bod 6. 4. bez usnesení
BR bere na vědomí informaci o stavu vody v ORP Ústí nad Orlicí bez dalších úkolů
nebo opatření.
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Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

V Ústí nad Orlicí dne: 29. listopadu 2018
Zpracoval:

Ing. Josef Nykodým, v. r.

(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:

Petr Hájek, v. r.

předseda bezpečnostní rady
Zpracováno v jediném výtisku
Počet stránek:
6
10; celkem listů: 28, 201 stran elektronicky
Počet příloh:
Celkový počet listů: 44 stran, 201 elektronicky
V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení.
Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 29. 11. 2018
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