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Z á p i s 

 
z 12. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 03.09.2018 od 15 hodin  
ve Dvoře Králové n. L., stanici HZS Královéhradeckého kraje 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 
3. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK)  
    a oddělení krizového řízení KÚ KHK 
4. Poskytnutí dotací na individuální účel 
5. Různé 
6. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
12. jednání výboru bezpečnostního zahájil a řídil předseda výboru Ing. Jan Sobotka. Přivítal 
přítomné členy výboru a přizvané hosty MUDr. Libora Senetu, brig. gen. Ing. Františka Mencla, 
Ing. Miroslava Pejška a plk. Ing. Jiřího Ehla. Konstatoval, že je přítomno 11 členů z 15 - výbor 
je usnášeníschopný.  
 
Předseda výboru informoval o písemné připomínce k zápisu z 11. jednání od PaedDr. 
Stuchlíkové a Mgr. Odlové, a to k bodu Branná výchova. Tuto připomínku, na niž bylo ze strany 
předsedy výboru Ing. Sobotky reagováno, obdrželi členové výboru e-mailem před vlastním 
jednáním, včetně písemné odpovědi. 
 
Předseda výboru se dotázal, zda členové výboru souhlasí s původní podobou zápisu 11. jednání? 
Následně nechal o původní podobě zápisu, který byl členům výboru rozeslán 14.06.2018, 
hlasovat.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/12/56/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 
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 zápis z 11. jednání výboru bezpečnostního v původním znění 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru přednesl návrh programu, hosté byli představeni již při zahájení, ověřovatelem 
zápisu byl navržen pan Radek Balcárek. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VB/12/57/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 12. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu Radka Balcárka 

 
 
K bodu 4 
Poskytnutí dotací na individuální účel 
 
V lednu 2018 byla hasičským záchranným sborem podána žádost o poskytnutí dotace na 
modernizaci technického zařízení HZS KHK. Výbor bezpečnostní na březnovém jednání přijal 
usnesení, kterým doporučil zastupitelstvu odložit rozhodnutí ve věci projektu Modernizace 
technického zařízení (vytvoření plnohodnotného záložního pracoviště pro činnost krizového 
štábu KHK) s tím, že bude vyžádána bližší specifikace záložního zdroje a hledáno ekonomicky 
výhodnější řešení. Zastupitelstvo kraje ještě v březnu schválilo neposkytnutí dotace. Podklady se 
specifikací záložního zdroje obdrželi členové výboru v měsíci květnu.  
 
Úvodní slovo s prezentací přednesl plk. Ing. Ehl. Mimo jiné uvedl, že záložní zdroj pochází již 
z r. 1964 a přestože je revize zařízení platná, je toto zařízení značně zastaralé. Následně členové 
výboru absolvovali prohlídku krizového pracoviště, při které byli seznámeni s dalšími 
skutečnostmi a aktuálním stavem záložního zdroje. Jestliže bude žádost o dotaci na modernizaci 
technického zařízení podána znovu, budou mít členové výboru již k dispozici dostatek 
relevantních informací. 
 
Diskuse: p. Balcárek,  brig. gen. Ing. Mencl, plk. Ing. Ehl, Ing. Sobotka 
 
3. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
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Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/12/58/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální stav záložního zdroje 
 
 
K bodu 3 
Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení KÚ 
KHK 
 
Ředitel KŘP KHK plk. JUDr. Fulka byl z jednání výboru omluven. 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta seznámil se statistikami výjezdů ZZS za předchozí období, 
zmínil personální situaci a několik slov uvedl také k aplikaci Záchranka. Po dohodě na jednání 
Asociace ZZS ČR se rozšiřuje použití aplikace z KHK do celé republiky, a to hlavně ve vztahu 
k First Responderům. MUDr. Seneta upozornil na další prvenství královéhradecké ZZS v rámci 
letecké ZZS nejen v ČR, ale v celé východní Evropě, a to v podávání krevních derivátů, jenž 
mohou významně ovlivnit přežití pacienta. Celkově byla členy výboru činnost ZZS KHK 
ohodnocena velmi pozitivně.  
 
Diskuse: p. Podal, Ing. Sobotka, MUDr. Mašek, p. Slezák, MUDr. Seneta, JUDr. PhDr. 
Ondráček, Ph. D., p. Balcárek  
 
V rámci diskuse MUDr. Mašek zmínil příznivé výsledky po zavedení First Responderů 
(poděkování členům z řad HZS, PČR či MěPolicie) a AED do praxe.  Jako pozitivní označil také  
sdílení lékařů, které je jedním z řešení složité personální situace. V této souvislosti se vyjádřil 
k navrhované centralizaci ZZS a poukázal právě na výhody krajských ZZS, kdy si jsou 
jednotlivé ZZS vzájemnou inspirací. Členy výboru bylo dále diskutováno zajištění ZZS na 
Broumovsku. Konstatováno, že je dostatečné. MUDr. Seneta dále informoval o problematickém 
projektu střediska ZZS Temný Důl, který byl již prostřednictvím CIRI soutěžen opakovaně, nyní 
byl aktualizován.  
 
Vedoucí odd. krizového řízení Ing. Pejšek seznámil s personálními záležitostmi odd. krizového 
řízení, informoval o přípravě plánu obrany kraje a o vydaném rozhodnutí KHK, kterým se 
stanoví podmínky k zabezpečení PO v období mimořádných klimatických podmínek. 
 
Ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl navázal sdlením, že vzhledem k současným příznivým 
klimatickým podmínkám již navrhl zrušení výše uvedeného rozhodnutí a uvedl, že dosavadní 
požáry byly vždy podchyceny včas. Dále pozval na akci IZS Bezpečné nábřeží 2018, která se 
bude konat 07.09.2018 v Hradci Králové. Následně upozornil na problematickou výstavbu 
stanice HZS a SDH v Jaroměři, kdy bylo nutné vysoutěžit nového projektanta, ten však cenu 
stanovil oproti původní ceně o 20 mil. Kč vyšší. Akce je dotována z EU, toto navýšení se však 
promítne do spoluúčasti, bude nutné zajistit dofinancování z prostředků Ministerstva vnitra.  
 
V návaznosti na slova brig. gen. Ing. Mencla MUDr. Mašek uvedl, že návrh na dofinancování 
stanice v Jaroměři bude předložen výboru pro bezpečnosti PS. Při této příležitosti 
zmínil podobnou situaci u ZZS s projektem Temný Důl. Tento projekt a navýšení jeho 
financování dle aktuálních cen je nutné v upravené podobě projednat v orgánech kraje. 
 
Diskuse: MUDr. Mašek, Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph. D. 
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4. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/12/59/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o činnosti IZS (ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení 
II. vyjadřuje 

poděkování  
1. ZZS KHK za její činnost a aktivity, včetně několikanásobného 

celorepublikového prvenství při zavádění inovací 
2. příslušníkům HZS, PČR a Městské policii Hradec Králové za jejich příkladné 

nasazení v roli First Responderů 
III. doporučuje 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zajistit dofinancování a realizaci výstavby  
 projektu Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú.  
 (vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KHK) 
  
 
K bodu 5 
Různé 
 
Problémové sucho, kůrovec, vodní nádrže a rybníky 
 
Diskuse: p. Podal, Ing. Sobotka, brig. gen. Ing. Mencl, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph. D., Ing. 
Kubát, p. Zapletal, p. Balcárek, Ing. Outlý, Mgr. Lejsek 
 
V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem vyvstal problém s přemnožením kůrovce. Poukázáno na 
rozdílné hospodaření v soukromých a státních lesích, kdy soukromníci jsou mnohem pružnější 
v likvidaci polomů, protože nejsou vázáni veřejnou zakázkou. Členy výboru dále vyslovena 
podpora vzniku vodních nádrží, jakými je např. Pěčín. Příprava stavby je v této chvíli vládou 
pozastavena, mělo by však být připraveno alespoň do fáze stavební uzávěry. Připomenuto, že 
Pěčín nebyl prvotně připravován jako zdroj pitné vody, ale jako ochrana před záplavami. 
Zmíněna také problematika výstavby a údržby rybníků. Vybagrovaná zemina, přestože byla 
spláchnuta z polí, není ornou půdou, ale odpadem, a proto s ní musí být zacházeno dle zk. o 
odpadech. Upozorněno na dotační programy na výstavbu či rekonstrukci rybníků, program na 
dešťovku nebo výsadbu ovocných stromů v rámci různých krajinotvorných programů.  
 
Zámek Horní Maršov 
 
Diskuse: Ing. Sobotka, brig. gen. Ing. Mencl, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph. D. 
 
Zahoření zámku řeší PČR, závěry vyšetřování ještě nejsou učiněny. I s ohledem na tuto 
záležitost poukázáno na potřebnost kamerových systému.  
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K bodu 6 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům a hostům za účast na jednání a vzhledem k tomu, 
že byly vyčerpány všechny body programu, v 17 h jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 08.10.2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 

 


