2/BR-2021

Zápis
5. jednání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí
ze dne 2. prosince 2021
Program jednání:
Úvod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva o stavu plnění usnesení BR
Zpráva o stavu připravenosti složek IZS
Plán nezbytných dodávek
Plán činnosti BR v roce 2022, návrh rozpočtu na rok 2022
Plán kontrol v roce 2022
Různé
6. 1.
Informace – jednání Bezpečnostní rady Pk
6. 2.
Informace – revize hydrantové sítě, stav zásobování
obyvatelstva pitnou vodou
6. 3.
Informace – jednání ÚKŠ (29.11.2021)
- Komplexní analýza k proočkovanosti
- Analytický briefing 30.11.2021

Přítomni:

Petr Hájek – předseda BR
Ing. Josef Nykodým – tajemník BR
Mgr. Tomáš Kopecký – člen BR
MUDr. Milada Krejčová – člen BR
Jiří Novák – člen BR
Omluveni:

Jiří Preclík – místopředseda BR
Mgr. Gabriela Mánková – člen BR
plk. Ing. Libor Dušek – člen BR
plk. Mgr. Radomír Štantejský – člen BR

Hosté:

X

začátek jednání:

09:00 hod

konec jednání:

10:05 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 5. jednání bylo řádně svoláno (pozvánka odeslána elektronicky 2.
listopadu 2021). Omluven Jiří Preclík – služební cesta, Mgr. Gabriela Mánková –
čerpání plánované dovolené, plk. Mgr. Radomír Štantejský a 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 5. řádného jednání nebyla vznesena žádná námitka, připomínka ani návrh
na nový bod jednání.
Předseda BR uzavřel úvod bez usnesení
Ad 1.) Zpráva o stavu plnění usnesení BR
Stav plnění jednotlivých usnesení:
Usnesení č. 1-14 doložena na 4. jednání BR.
Usnesení č. 15-17/BRUO/2021 splněna
č. 15 – doporučení schválení Plánu kontrol na rok 2021
č. 16 – doporučení schválení Pracovního plánu na rok 2021
č. 17 – doporučení schválení souhrnné aktualizace Krizového plánu
Předseda BR uzavřel bod 1) bez usnesení:
Ad 2.) Stav připravenosti složek IZS a ORP
Stav připravenosti složek IZS a ORP je doložen samostatnými zprávami:
a) HZS
b) PČR
c) ZZS
d) Jednotky SDH
e) ORP Ústí nad Orlicí
Předseda BR uzavřel bod 2) bez usnesení
Ad 3.) Plán nezbytných dodávek
Přesto-že je Plán nezbytných dodávek součástí Krizového plánu, část B2, jeho
obsah se projednává samostatně. Skládá se ze tří částí:
a) Seznam požadovaných nezbytných dodávek
(1 str.)
b) Seznam nezajištěných nezbytných dodávek
(4 str.)
c) Přehled dodavatelů nezbytných dodávek
(4 str.)
Údaje jsou aktualizovány pravidelně každý rok. Z předložených dokumentů je
patrné, že v uplynulém roce nedošlo k žádným změnám. Tento dokument je přímo
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závislý na Analýze rizik. V našich podmínkách není předpoklad žádných zásadních
změn.
Předseda BR uzavřel bod 3) usnesením č. 18/BRUO/2021:
Ad 4.) Pracovní plán BR na rok 2022, Návrh rozpočtu BR a KŘ r. 2022
Na rok 2022 je připraven návrh rozpočtu ve výdajové části ve výši 1,305 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 760 tis. Kč (v
případě jeho realizace), účelová finanční rezerva – dle čl 25 písm a) zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení ve výši 250 tis. Kč, částka 40 tis. Kč na obměnu
AKB pro koncové prvky JSVVa neinvestiční transfery spolkům ve výši 50 tis. Kč
(Individuální dotace).
Předseda BR uzavřel bod 4) usnesením č.19/BRUO/2021:

Ad 5.) Plán kontrol v roce 2022, výsledky kontrol v roce 2021
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 naplánovány tak, aby se na každou obec dostalo
minimálně 1x ve volebním období.
V roce 2021 byli provedeny kontroly u obcí Jehnědí a Voděrady dne 26. listopadu
2021 a České Libchavy a Sopotnice dne 30. listopadu 2021. Tyto kontroly nebyly
vzhledem ke zpracování „Karty obce“ nijak složité a u všech kontrolovaných obcí
nebyly shledány nedostatky. Kontrolu řídil a organizoval Územní odbor HZS Ústí nad
Orlicí a účastnil jsem se já, jako zástupce ORP. Oficiální zápisy teprve zpracovávají.
V roce 2020 z důvodu pandemie Covid – 19 nebyly žádné kontroly u obcí
organizovány.
Pro rok 2022 je na jarní měsíce plánována kontrola obcí Hrádek, Řetová, Řetůvka a
Sudislav nad Orlicí.
Žádné další informace o jiných kontrolách nejsou. V polovině měsíce prosince se
uskuteční (je plánována) pravidelná pracovní porada tajemníků BR Pk. Je možné,
že se dovím ještě o jiné kontrole.
Předseda BR uzavřel bod 5. usnesením č.20/BRUO/2021:
6. 1, Informace – Jednání BR Pk
Pravidelně Vás seznamuji s výsledky z jednání BR Pk. V novém volebním období
2020-2024 se uskutečnilo pouze jedno řádné jednání BR Pk, proběhlo 9. června
2021. Na programu bylo celkem 16 bodů. Je připraveno druhé řádné jednání, ale
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hejtmanem není stanoven termín.
z jednání BRPk.

Pro vaši potřebu předkládám obrazem Výpis

Předseda BR uzavřel bod 6. 1. bez usnesení
6. 2. Informace – Revize hydrantové sítě, stav zásobování obyvatelstva pitnou
vodou
Předložena informace provedené revizi hydrantové sítě, která bude předána pro
potřehy HZS, kvalitě pitné vody a stavu podzemních vod ve správním území.
Informaci zpracoval p. Michal Kaválek (f. Tepvos).
Předseda BR uzavřel bod 6.2. bez usnesením:
6. 3. Informace – jednání ÚKŠ (29.11.2021) – 9 souborů elektronicky
- komplexní analýza k proočkovanosti – 7 souborů elektronicky
- analytický briefing 30.11.2021 – 1 soubor elektronicky
Předseda BR uzavřel bod 6. 3.) bez usnesení:
V Ústí nad Orlicí dne: 3. prosince 2021
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:
11; celkem listů: 22 a 17 souborů pouze elektronicky
Celkový počet listů: 29 listů
V listinné formě uloženo na pracovišti krizového řízení.
Členům BR zasláno v elektronické podobě bez příloh dne: 6. prosince 2021
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