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Z á p i s 

 
z 14. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 26.11.2018 od 15 hodin, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905, 
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

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

1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 
3. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
4. Poskytnutí dotací na individuální účel 
5. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového řízení  
    KÚ KHK 
6. Návrh termínů jednání pro r. 2019 
7. Různé 
8. Závěr 
     

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
14. jednání výboru bezpečnostního zahájil a řídil předseda výboru Ing. Jan Sobotka. Přivítal 
přítomné členy výboru, jako host se jednání účastnila Mgr. Dita Kosová, dále byli přizváni brig. 
gen. Ing. František Mencl a Ing. Miroslav Pejšek. Ing. Sobotka konstatoval, že je přítomno  
11 členů z 15 – výbor je usnášeníschopný. V průběhu jednání se dostavil ještě jeden člen, 
přítomno tedy bylo 12 členů. Předseda výboru uvedl, že zápis 13. jednání byl bez připomínek. 
  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil s návrhem programu, na žádost Mgr. Zapletala bylo do návrhu 
programu v bodu Různé zařazeno téma Zajištění bezpečnosti měkkých cílů v organizacích 
zřizovaných krajem a na žádost pana Podala, také v bodu Různé, téma vodní nádrž Pěčín. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Kubát, hosté byli představeni již v úvodu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/14/64/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 14. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu Ing. Petra Kubáta 

 
 
K bodu 3 
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 
Ing. Sobotka informoval členy výboru, že aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena na 
jednání 22.10.2018. 
 
Diskuse: p. Balcárek, Ing. Outlý, Ing. Sobotka 
 
2. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/14/65/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

informaci o aktualizaci Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu  
Královéhradeckého kraje 

  
 
K bodu 4 
Poskytnutí dotací na individuální účel 
 
V tomto bodu byly projednány dvě žádosti. Žádost na Obnovu vybavení učebny dopravní 
výchovy na dětském dopravním hřišti v Náchodě byla členům výboru zaslána ke 
korespondenčnímu vyjádření 22.10.2018, reagovalo 13 členů výboru z 15, všech 13 vyjádřilo 
s žádostí souhlas. Ing. Sobotka požádal Mgr. Červíčka o doplňující informace. K projednání 
žádosti Implementace rozšířené verze platformy Nenech to být v Královéhradeckém kraji pro 
rok 2019 byla přizvána krajská školská koordinátorka prevence Mgr. Dita Kosová.  
 
1) Žádost žadatele AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD  
    v ÚAMK na projekt Obnova vybavení učebny dopravní výchovy na dětském hřišti v Náchodě 
 
Diskuse: Mgr. Červíček, Ing. Sobotka 
 
3. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
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Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/14/66/2018 
Výbor bezpečnostní 
 
I. projednal 

žádost o poskytnutí dotace na individuální účel od žadatele AUTOMOTOKLUB – BESIP 
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD v ÚAMK  

II. potvrzuje 
své doporučení Radě Královéhradeckého kraje, na základě korespondenčního vyjádření, 
schválit poskytnutí dotace na individuální účel, na kterou budou uvolněny finanční  
prostředky z rozpočtu individuálních dotací Rady KHK na rok 2018 (kapitola 18 –  
zastupitelstvo kraje), na projekt Obnova vybavení učebny dopravní výchovy na dětském  
hřišti v Náchodě 

 
 
2) Žádost žadatele FaceUp Technology s.r.o. na projekt Implementace rozšířené verze platformy   
    Nenech to být v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 
 
Mgr. Kosová uvedla, že platforma Nenech to být je v základní verzi již aktivní, dotace by byla 
využita na její rozšířenou verzi. Licence rozšířené verze by zahrnovala analýzu klimatu ve 
školách, zajištění spolupráce s lokálními institucemi a specialisty, upozornění na rizikové 
případy, pomoc s jejich řešením, zaškolení zástupců škol, telefonickou podporu, propagační 
materiály do škol, filtrování spamu. V rozšířené verzi se jedná se pilotní projekt.  
 
Diskuse: Ing. Sobotka, Mgr. Kosová, Mgr. Lejsek, Mgr. Zapletal, p. Balcárek, Ing. Kostelníček, 
Ing. Outlý, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Mgr. Červíček, p. Slezák 
 
Z diskuse vyplynulo, že by tento projekt neměl neúměrně administrativně zatěžovat ředitele  
a učitele škol, mělo by být s nimi nejprve prodiskutováno, chybí zde vlastní proces řešení šikany 
ve školách, metodik prevence by měl ve škole tuto činnost vykonávat na plný úvazek, 
upozorněno na možné důsledky inkluze. Vlastní mobilní aplikaci a možnost tak nahlásit případná 
bezpráví členové výboru vítají, zrovna tak i vyhodnocení zjištěného, nejsou však pro další 
činnosti, které by byly v souvislosti s projektem po školách direktivně vyžadovány. Členové 
výboru požadují statistiku za Královéhradecký kraj a jednotlivé okresy ze základní verze 
platformy. Celý projekt by měl být dovysvětlen. Rada KHK tento projekt schválila, Mgr. Kosová 
a Ing. Sobotka budou informovat o jednání výboru a jeho závěrech Mgr. Berdychovou ještě 
dříve, než bude žádost předložena k projednání krajskému zastupitelstvu.   
 
Návrh usnesení 
 
Výbor bezpečnostní 
 
I. projednal 

žádost o poskytnutí dotace na individuální účel od žadatele FaceUp Technology s.r.o. 
II. doporučuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na individuální  
účel, na kterou budou uvolněny finanční prostředky v rámci rozpočtu Královéhradeckého 
kraje na rok 2018, na projekt Implementace rozšířené verze platformy Nenech to být 
v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 
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4. hlasování: 
         Pro  0 
         Proti  5  
         Zdržel se 7 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
K bodu 5 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, HZS KHK) a oddělení krizového řízení 
 
Ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl informoval, že návrh na dofinancování požární stanice 
v Jaroměři byl výborem pro bezpečnost PS podpořen, dále zmínil personální situaci HZS. 
 
Vedoucí oddělení krizového řízení Ing. Pejšek upozornil, že probíhá povodňové cvičení, v rámci 
kterého bude v nejbližších dnech svolána Povodňová komise Královéhradeckého kraje. Cílem 
cvičení je prověření součinnosti složek IZS, povodňových orgánů a orgánů krizového řízení.  
 
Ředitel KŘP KHK plk. JUDr. Fulka a ředitel ZZS KHK MUDr. Seneta se z jednání výboru 
omluvili. 
 
Diskuse: JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Ing. Sobotka, brig. gen. Ing. Mencl, Ing. Pejšek 
 
3. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/14/67/2018 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o činnosti IZS (HZS KHK) a odd. krizového řízení 
 
 
K bodu 6 
Návrh termínů jednání pro r. 2019 
 
Jelikož bylo 14. jednání v roce 2018 jednáním posledním, byly s drobnou úpravou a návazností 
na jednání zastupitelstva kraje, navrženy termíny jednání výboru pro r. 2019, vždy se zahájením 
v 15 hodin. 
 
4. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/14/68/2018 
Výbor bezpečnostní  
 

I. schvaluje  
termíny jednání výboru bezpečnostního pro r. 2019:  
14.01.2019, 11.03.2019, 15.04.2019, 27.05.2019, 26.08.2019, 30.09.2019, 
25.11.2019 

 
 
K bodu 7 
Různé 
 
1/ Zajištění bezpečnosti měkkých cílů v organizacích zřizovaných krajem (např. galerie, 
atd.) Uvedené téma Mgr. Zapletal navrhuje zařadit do plánu činnosti pro r. 2019.  
 
Diskuse: JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Ing. Pejšek, Mgr. Zapletal, Ing. Kubát, Ing. Sobotka 
 
Členové výboru navrhují přizvat ředitele jedné z organizací zřizovaných krajem na jednání 
výboru, aby byla poskytnuta informace k zajištění bezpečnosti konkrétní organizace. Chtějí 
prověřit plnění zadání výběrového řízení. Upozorněno na skutečnost, že ne vše je možné 
s ohledem na důvěrné informace zveřejnit. Z diskuse tedy vyplynulo, že se bude jednat  
o vytvoření modelového příkladu, na kterém, ve spolupráci s ředitelem konkrétní organizace, 
bude připravena metodika zajištění bezpečnosti. 
  
2/ Udělování Záslužných medailí Královéhradeckého kraje 
Členům výboru připomenuta možnost navrhnout nominaci na udělení Záslužných medailí 
Královéhradeckého kraje, která by byla prezentována za výbor bezpečnostní (termín do 
31.12.2018). Výsledný návrh bude členy výboru projednán 14.01.2018. 
 
3/ Zk. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – informaci sdělil JUDr. PhDr. Ondráček, 
Ph.D.  
 
Diskuse: Ing. Pejšek 
 
4/ Vodní nádrž Pěčín - je vypracována studie Povodí Labe, udržení vody v krajině se řeší od  
r. 1920, bylo by řešením i v případě povodňové vlny.  
 
Diskuse: Ing. Kubát, p. Podal, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., Ing. Sobotka, Ing. Outlý 
 
Navrženo, aby na jedno z příštích jednání výboru byl přizván ředitel Povodí Labe. Další příprava 
na stavbě vodní nádrže Pěčín by měla být podpořena, minimálně zakonzervovat ve stavu 
stavební uzávěry. Nutná spolupráce Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, 
kraje a obcí.  
 
5. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/14/69/2018 
Výbor bezpečnostní  
 

I. bere na vědomí 
informaci od člena výboru bezpečnostního Zdeňka Podala k stavbě vodní nádrže 
Pěčín 

II.  podporuje 
přípravu stavby vodní nádrže Pěčín 

III.  ukládá 
předsedovi výboru Ing. Janu Sobotkovi informovat člena Rady Královéhradeckého 
kraje Bc. Karla Klímu s cílem iniciovat vznik pracovní skupiny 

IV.  navrhuje 
členem pracovní skupiny za výbor bezpečnostní pana Zdeňka Podala 

 
 
  
K bodu 8 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 17.25 h hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 14.01.2019. 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 
 

 


