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Z á p i s 

 
z 3. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18.04. 2017 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.  Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK)  
  4.  Informace o činnosti Horské služby  
  5.  Informace o činnosti oddělení krizového řízení (KÚ KHK)  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
3. jednání výboru bezpečnostního zahájil v 15 hodin předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který 
přivítal přítomné a jednání výboru také řídil. Sdělil, že zápis 2. jednání byl bez připomínek. Dále 
konstatoval, že je přítomno 11 členů z 15 – výbor je usnášeníschopný. Informoval, že dne 
27.03.2017 byl na zasedání Zastupitelstva KHK dovolen do výboru bezpečnostního pan Zdeněk 
Podal. Nový člen výboru se krátce představil.  
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Přítomní byli předsedou výboru seznámeni s návrhem programu a přizvanými hosty plk. JUDr. 
Davidem Fulkou, brig. gen. Ing. Františkem Menclem a Ing. Miroslavem Pejškem. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Adolf Klepš.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/3/11/2017 
Výbor bezpečnostní  
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I. schvaluje 
1. program 3. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu pana Adolfa Klepše 

 
 
K bodu 3 
Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) 
 
Předseda výboru Ing. Sobotka požádal ředitele Policie ČR plk. JUDr. Fulku, ředitele ZZS KHK 
MUDr. Maška a ředitele HZS KHK brig. gen. Ing. Mencla o podání informace o činnosti složek 
IZS.  
 
Plk. JUDr. Fulka, ředitel PČR, formou prezentace přiblížil strukturu krajského ředitelství. 
Následně informoval o vývoji kriminality a dopravní problematiky, po vyhodnocení kamerového 
systému budou přijata další bezpečnostní opatření. Závěrem plk. JUDr. Fulka zmínil situaci na 
silnicích během velikonočního víkendu.  
 
MUDr. Mašek, ředitel ZZS KHK, zhodnotil výjezdy záchranné služby v uplynulém roce, 
úspěšnost resuscitací, hospodaření organizace a její investice. Několik slov řekl také k letecké 
záchranné službě. V KHK LZS provozuje firma Delta Air, provoz je nyní bez problémů, 
omezení letové doby ministerstvem zdravotnictví bylo, po jednání s náměstkem MZČR prof. 
Prymulou, vyřešeno. LZS létá i nadále v zimě v čase 7-19 h, v létě 6.30-21 h. MUDr. Mašek 
sdělil, že doporučují v budoucím kontraktu od r. 2020 jednat o 24hodinovém provozu, který by 
byl oproti současnosti dražší jen o cca 2 mil. Kč za rok. 
 

Brig. gen. Ing. Mencl na jednání prezentoval roční zprávu HZS za rok 2016. Uvedl základní 
údaje o HZS, vyhodnotil činnost na úseku prevence a operačního řízení, přiblížil i ekonomickou 
stránku činnosti. 
 
Diskuse: pan Podal, Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. Ph.D. Ondráček 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/3/12/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 
 Informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK) 
 
 
K bodu 4 
Informace o činnosti Horské služby 
 
Náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš informoval o aktivitách Horské služby. Zahrnují 
široký záběr činností, od záchranných akcí, přes poskytování první pomoci a transport 
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zraněných, informační činnost, až po činnost preventivní a školící. Zmínil úzkou spolupráci se 
všemi složkami IZS, a to hlavně v oblasti hor. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 3. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/3/13/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

Informace o činnosti Horské služby 
 
 
K bodu 5 
Informace o činnosti oddělení krizového řízení (KÚ KHK) 
 
O působení oddělení krizového řízení informoval Ing. Pejšek, vedoucí oddělení. Seznámil s 
organizací a úkoly oddělení, mezi které patří například metodické vedení a koordinační činnost 
na úseku bezpečnosti, bezpečnostní opatření při vyhlášení stavu nebezpečí na území kraje nebo 
zajištění bezpečnosti úřadu a BOZP. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 4. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/3/14/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

Informace o činnosti oddělení krizového řízení (KÚ KHK) 
 

 
K bodu 6 
Různé 
 
1/ Ing. Sobotka, na žádost odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, informoval členy výboru 
o návrhu Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Tento 
dokument by měl nahradit předpisy, které nyní upravují poskytování dotací a darů 
Královéhradeckým krajem, a jeho cílem je zjednodušit celý proces jejich schvalování. Jelikož 
tato žádost nebyla předsedovi výboru doručena s dostatečným časovým předstihem a členové 
výboru tak neměli možnost se s návrhem seznámit ještě před jednáním, bude návrh Zásad 
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rozeslán po jeho skončení. Na příštím jednání výboru dne 12.06.2017 bude diskutován a 
připomínky budou zpracovány písemně.  
 
Diskuse: Mgr. Červíček, p. Klepš, Ing. Sobotka, p. Podal 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 5. hlasování: 
         Pro  11  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/3/15/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

připomínkování návrhu Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje do 12.06.2017 

 
 
2/ dalším diskutovaným tématem v bodu Různé byla bezpečnost kraje v souvislosti s pilotním 
výcvikem cizích státních příslušníků na území kraje. 
 
 
K bodu 7 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům výboru bezpečnostního za účast na jednání a vzhledem k tomu, že 
byly vyčerpány všechny body programu, v 17.30 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 12.06.2017. 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


