2/BR-2019

Zápis

3. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí
ze dne 21. listopadu 2019

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod

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

Zpráva o stavu plnění usnesení BR
Projednání Dílčího plánu obrany ORP Ústí nad Orlicí
Zpráva o stavu připravenosti složek IZS a ORP za rok 2019
Plán činnosti na rok 2020, návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2020
Plán kontrol v roce 2020
Různé
Informace – jednání Bezpečnostní rady Pk
Vyhodnocení krajského cvičení „Štáb 2019“
Novela zřizovacího dokumentu KŠ ORP Ústí nad Orlicí
Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování
obyvatelstva pitnou vodou

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. Libor Dušek – člen BR

Hosté:

X

začátek jednání:

09:00 hod

konec jednání:

10:25 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 3. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 21.
října 2019). Omluven plk. Ing. Libor Dušek – služební cesta = 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 3. řádného jednání nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh
na nový bod jednání.
Předseda BR uzavřel úvod bez usnesení
BR souhlasí s navrženým programem bez doplňujících opatření.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 1.) Zpráva o stavu plnění usnesení BR
Ve volebním období 2018-2022 se doposud uskutečnily dvě řádná jednání BR ORP
Ústí nad Orlicí. Při prvním jednání bylo přijato celkem 5 usnesení z toho 1
s termínem (bylo doloženo při uplynulém jednání). Na druhém jednání BR ORP Ústí
nad Orlicí bylo přijato pouze jedno usnesení (schválení Plánu nezbytných dodávek)
– také bez termínu. V současné době tak není žádné usnesení s termínem.
Předseda BR uzavřel bod 1) bez usnesení
BR bere Zprávu o stavu plnění usnesení BR na vědomí bez doplňujících opatření a
dalších úkolů
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 2.) Projednání Dílčího plánu obrany ORP Ústí nad Orlicí
Tajemník Bezpečnostní rady konstatoval, že se jedná o nový dokument, jeho
zpracování orgánům obce ukládá § 7 písm. o) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 9 a § 11 nařízení vlády č.
139/2017 Sb., o plánování obrany státu. Upozornil, že celý dokument by byl
dopracován až za stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Předseda BR uzavřel bod 2) usnesením č. 7/BRUO/2019:
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:

8
0
2
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Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

0
0

Ad 3.) Zprávy o stavu připravenosti složek IZS a ORP za rok 2019
Stav připravenosti složek IZS a ORP za rok 2019 předložili zástupci a) HZS Pk; b)
KŘ PČR; c) ZZS; JSDH; KŘ ORP. Zprávy jsou v listinné formě uloženy u Útvaru KŘ.
Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 8/BRUO/2019
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 4.) Plán činnosti na rok 2020, návrh rozpočtu BR a KŘ na rok 2020
V „ Plánu činnosti…“ jsou navrženy pro rok 2020 dvě řádná jednání - v měsících
dubnu a listopadu.
Na základě poznatků získaných z jarní přípravy Krizového štábu v roce 2018 a
vyhodnocení krajského cvičení ŠTÁB 2019 je naplánována příprava KŠ s termínem
září/říjen 2020. (v souladu s odst. 2 čl. 11 Směrnice MV čj. MV-11757-2/PO-OKR2011)
Návrh rozpočtu BR a KŘ r. 2020
Na rok 2020 je připraven návrh rozpočtu ve výdajové části ve výši 1,087 mil. Kč.
Výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako v letech minulých. Největšími položkami
jsou investice do nákupu záložního zdroje EC pro budovu čp. 7 ve výši 700 tis. Kč (v
případě jeho realizace), účelová finanční rezerva – dle čl 25 písm. a) zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení ve výši 80 tis. Kč s kumulací z roku 2019 – tedy 160
tis. Kč a neinvestiční transfery spolkům ve výši 50 tis. Kč (Individuální dotace).
Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č. 9/BRUO/2019
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Ad 5.) Plán kontrol na rok 2020
V souladu s písm. h) §8 NV č. 462/2000 Sb., byl předložen návrh Plánu kontrolní
činnosti. Ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí je celkem 16 obcí včetně ORP
Ústí nad Orlicí, kontroly jsou v novém volební období naplánovány tak, aby se na
každou obec dostalo minimálně 1x ve volebním období.
V roce 2019 byli provedeny kontroly u obcí Dolní Dobrouč, Hnátnice, Libchavy,
Velká Skrovnice v termínu 18. a 19. listopadu 2019. Tyto kontroly byly vzhledem
k připravovanému školení všech starostů obcí plánována záměrně až do druhé
3
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poloviny roku – měsíce listopadu. Kontrolu řídil a organizoval Územní odbor HZS
Ústí nad Orlicí a zástupce ORP. Oficiální zápis se teprve zpracovává, ale mohu
konstatovat, že k žádným vážnějším problémům nedošlo.
V měsíci květnu byla provedena kontrola na výkon přenesené působnosti stanovené
zákony č. 241/2000 Sb., HOPKS a č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
organizovanou Krajským úřadem Pardubického kraje a zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení organizovanou HZS Pardubického kraje u ORP Ústí nad Orlicí – viz
Protokol č. 71/2019 a Protokol (čj.:HSPA-433-13/2019.
Pro rok 2020 je na jarní měsíce plánována kontrola obcí České Libchavy, Jehnědí,
Sopotnice a Voděrady.
Žádné další informace o jiných kontrolách nejsou. V polovině měsíce prosince se
uskuteční pravidelná pracovní porada tajemníků BR Pk, kde se dovíme o
plánovaných dalších kontrolách.
Předseda BR uzavřel bod 5. usnesením č. 10/BRUO/2019:
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

8
0
0
0

Z jednání byl uvolněn člen BR – Mgr. T. Kopecký (nutná přítomnost při auditu)
Ad 6. 1.) Informace – jednání BR Pardubického kraje
Informaci předložil tajemník BR na základě zaslaného Výpisu z 5. řádného jednání
BR Pk které se uskutečnilo 8. dubna 2019. Na programu bylo celkem 14 bodů.
Podrobně byli členové BR seznámeni s obsahem vybraných bodů jednání (8, 9, 10,
13, 14). Výpis z jednání BR Pk je uložen u tajemníka BR ORP.
Předseda BR uzavřel bod 6. 1. bez usnesení.
BR bere Informaci z jednání BR Pk na vědomí bez doplňujících opatření a dalších
úkolů.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Ad 6. 2. Vyhodnocení krajského cvičení „Štáb 2019“
Tajemník BR seznámil podrobně přítomné členy s vyhodnocením krajského štábního
cvičení Štáb 2019 dle vlastního rozboru a následně předložil vyhodnocení cvičení
zpracované Krizovým oddělením Pk.
Bylo konstatováno, že úkoly cvičení byly splněny a z rozboru dílčích nedostatků byly
stanoveny úkoly pro Útvar krizového řízení ORP Ústí nad Orlicí.
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Předseda BR uzavřel bod 6. 2. usnesením č. 11/BRUO/2019:
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Ad 6. 3.) Novela zřizovacího dokumentu KŠ ORP
Na základě poznatků přípravy KŠ ORP z roku 2018 a posledního cvičení ŠTÁB 2019 byl
Útvarem KŘ přepracován zřizovací dokument Statut a jednací řád KŠ ORP Ústí nad Orlicí.
Protože bylo vhodné do tohoto dokumentu zapracovat poznatky i z posledního cvičení a
samotný rozbor byl k dispozici až koncem minulého týdne, byl předložen tento dokument
bez předešlé možnosti prostudování.
K zásadní změně došlo již ve formátu – ze dvou dokumentů byl vytvořen pouze jeden.
V úvodním ustanovení jsou pouze základní pojmy. V článku 2 je stanovena působnost KŠ a
ve článku 3 složení KŠ. V tomto článku došlo k nejrozsáhlejším změnám. Článek 4
stanovuje úkoly členům KŠ a v článku 5 jsou definována pracoviště KŠ. Článek 6 řeší
svolání KŠ a článek 7 způsob jednání. Formát Zápisu z jednání KŠ řeší článek 8 a
předepsanou dokumentaci KŠ článek 9. Vlastní činnost a vzájemnou spolupráci řeší článek
10.
K takto obsáhlé rekonstrukci zřizovacího dokumentu dochází poprvé od roku 2011.

Předseda BR uzavřel bod 6. 3. usnesením č. 12/BRUO/2019:
BR bere Informaci o stavu JSVV na vědomí bez doplňujících opatření a dalších
úkolů.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

7
0
0
0

Z jednání byl uvolněn člen BR – Jiří Preclík (účast na plánované služební akci)
Ad 6. 4. Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování obyvatelstva
pitnou vodou
a) Revize hydrantové sítě
Předložena tabulka s výsledky zkoušek vybraných hydrantů za rok 2019.
Upozornění na změnu stavu v kolonce „Umístění výtoku“ – kdy před cca 8 lety jsme
měli cca 5-7 nadzemních hydrantů (asi 10%), dnes je nadzemních cca 25 ks (asi
50%). Má to zásadní vliv na jejich využitelnost. Viz příloha č. 1.
b) Stav spodních vod
Předložena Zpráva o stavu spodních vod v oblasti Ústí nad Orlicí. Viz příloha č. 2.
c) Náhradní zásobování pitnou vodou
Předložena vyžádaná informace o stavu a možnostech pro náhradní zásobování
pitnou vodou. Viz příloha č. 3.
5
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Předseda BR uzavřel bod 6. 4. bez usnesení
BR bere na vědomí informaci o stavu revizí hydrantové sítě, stavu spodních vod a
náhradním zásobování pitnou vodou bez dalších úkolů nebo opatření.
Výsledek hlasování:

Pro:
Proti:
Nehlasoval:
Zdržel se hlasování:

6
0
0
0

V Ústí nad Orlicí dne: 22. listopadu 2019
Zpracoval:

Ing. Josef Nykodým, v. r.

(tajemník bezpečnostní rady)

Schválil:

Petr Hájek, v. r.

předseda bezpečnostní rady
Zpracováno v jediném výtisku
Počet stránek:
6
Počet příloh:
12; celkem listů: 120,
Celkový počet listů: 126 stran
V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení.
Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne:
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. listopadu 2019

