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Z á p i s 

 
z 1. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 23.01.2017 od 14 hodin, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905, 
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 
Nepřítomni:   JUDr. Antl 
 
 
Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Představení členů výboru  
  4.  Návrh termínů jednání na 1. pololetí r. 2017  
  5.  Návrh plánu činnosti na rok 2017  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
1. jednání výboru bezpečnostního zahájil ve 14 hodin předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který 
přivítal přítomné a jednání výboru také řídil. Informoval o podkladech, které členové výboru 
obdrželi před zasedáním. Připomněl, že výbor bezpečnostní je výborem novým, jeho úlohu 
přibližuje plán činnosti, jehož návrh je součástí programu, témata na další jednání výboru je 
možné průběžně doplňovat. Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů ze 14 – výbor je 
usnášeníschopný.  
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Přítomní byli předsedou výboru seznámeni s návrhem programu a přizvanými hosty. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Mgr. Martin Červíček. Předseda výboru navrhl, aby bod 
Různé, v rámci kterého bude mimo jiné představena zadávací dokumentace pro výběr 
zpracovatele studie týkající se PZ Solnice – Kvasiny, byl předřazen před bod 4.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  13  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/1/1/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 1. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatelem zápisu Mgr. Martina Červíčka. 

 
 
K bodu 3 
Představení členů výboru  
 
Po profesní stránce se představili: Ing. Jan Sobotka, pan Adolf Klepš, pan Radek Balcárek, Ing. 
Jaroslav Kostelníček, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Jindřich Outlý, MUDr. Jiří 
Mašek, Ing. Marek Šváb, pan Vladimír Lejsek, Ing. Petr Kubát, pan Kamil Slezák, pan Michal 
Šubrt, Mgr. Martin Červíček. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.  
 
 
K bodu 6 
Různé  
 
1/ Předseda výboru Ing. Sobotka hovořil o rozvoji regionu v souvislosti s průmyslovými zónami 
ve vztahu k bezpečnostní problematice. Uvedl, že 19.12.2016 se v závodu Škoda Kvasiny 
uskutečnilo jednání za účasti členů Rady KHK a dalších hostů. Jednalo se zde o ochraně 
obyvatelstva, eliminaci negativních vlivů, silnicích, zajištění dopravní bezpečnosti, spolupráci 
státní policie s obecní policií, ubytovnách, atd. Jelikož je rozvoj průmyslové zóny velmi 
diskutovaným tématem, předal pan předseda slovo hostům výboru Ing. Pacákovi, Ing. Hápovi  
a Bc. Hofmannové, zástupcům odboru územního plánování a stavebního řádu, kteří přítomné 
seznámili s návrhem zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele územní studie týkající se PZ 
Solnice – Kvasiny. Návrh zadávací dokumentace byl členům výboru předložen na vědomí. Do 
rozpravy se zapojili Mgr. Červíček, MUDr. Mašek, pan Lejsek, Ing. Kostelníček, Ing. Sobotka, 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Outlý, pan Šubrt, pan Balcárek a Ing. Kubát. Na 
dotazy odpovídali zástupci odboru územního plánování. 
 
2/ Dále v bodu Různé předseda výboru navrhl, aby stálými hosty na pravidelných jednání výboru 
bezpečnostního byli ředitel Krajského ředitelství policie KHK, HZS KHK a vedoucí oddělní 
krizového řízení KÚ KHK. Ředitel ZZS KHK MUDr. Mašek je členem výboru, není tedy třeba 
zvláštního pozvání. 
 
Návrh – hlasovat o 1. předloženém návrhu usnesení  
 
 2. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/1/2/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 
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informaci o rozvoji PZ Solnice – Kvasiny, s ohledem na bezpečnost, a návrh na pořízení 
„Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“. 
 

Návrh – hlasovat o 2. předloženém návrhu usnesení  
 
 3. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/1/3/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. souhlasí 

s oficiálním pozvání vedení Krajského ředitelství policie KHK, Hasičského záchranného 
sboru KHK a vedoucího oddělení krizového řízení KÚ KHK na všechna pravidelná 
jednání výboru bezpečnostního. 

 
 
K bodu 4 
Návrh termínů jednání na 1. pololetí r. 2017  
 
Po domluvě se členy výboru navrhl předseda Ing. Sobotka termíny jednání výboru nejen na  
1. pololetí, ale na celý r. 2017, s návazností na schválené termíny jednání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje:  
20.03.2017, 18.04.2017, 12.06.2017, 04.09.2017, 16.10.2017, 27.11.2017, a to vždy od 15 hodin. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 4. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/1/4/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

termíny jednání výboru bezpečnostního na r. 2017: 
20.03.2017, 18.04.2017, 12.06.2017, 04.09.2017, 16.10.2017, 27.11.2017, a to vždy od 
15 hodin. 

 
 
K bodu 5 
Návrh plánu činnosti na rok 2017  
 
Předseda výboru nejprve seznámil přítomné se strategickým cílem výboru bezpečnostního. 
Cílem výboru je vyhodnocování bezpečnostní situace v kraji, zjišťování a ověřování informací 
důležitých pro rozhodování zastupitelstva a rady kraje v bezpečnostní oblasti, a v neposlední 
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řadě spoluvytváření podmínek pro efektivní fungování IZS. Dále předseda výboru představil 
návrh plánu činnosti na rok 2017: 

- pravidelné vyhodnocování aktuální bezpečnostní situace (např. kriminalita, doprava, 
spolupráce s Policií ČR a obecní policií, fungování IZS, atd.) 

- problematika migrace se zaměřením na záchytná zařízení v kraji (Jaroměř, Kostelec n. O. 
+ aktuální přehled migrace, představení plánu dalšího vývoje a připravenosti kraje)  

- problémy sociálně vyloučených oblastí 
- mimořádné události související s krizovým řízením (ptačí chřipka, povodeň), spolupráce 

se samosprávou 
Do rozpravy se zapojili: JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Mgr. Červíček, pan Šubrt, pan Lejsek, 
pan Slezák, pan Klepš, MUDr. Mašek, pan Balcárek, Ing. Kostelníček, Ing. Outlý. V rámci 
rozpravy byla navržena další témata na jednání výboru: vývoj kriminality v PZ Kvasiny, činnost 
SDH, preventivní dotační programy.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 5. hlasování: 
         Pro  13  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/1/5/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

plán činnosti na rok 2017. 
 
 
K bodu 7 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru bezpečnostního za účast na jednání a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 16 hodin jednání ukončil. Závěrem jednání si členové 
výboru odsouhlasili vzájemné nasdílení kontaktních údajů. 
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 20.03.2017. 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


