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Z á p i s 

z 4. jednání Výboru bezpe�nostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21.06.2017 od 15 hodin, v zasedací místnosti Karla Polá�ka 9-P1.905, 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

P�ítomni: dle prezen�ní listiny, která je p�ílohou zápisu 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení host�, volba ov��ovatele zápisu 
3. Aktuální informace o �innosti IZS (Policie �R, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového �ízení 
4. Bezpe�n� na silnicích pro žáky základních škol 
5. Zabezpe�ení objektu ZŠ a MŠ Rasošky a ochrana žák� ZŠ a d�tí MŠ 
6. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 
7. Zásady pro poskytování dotací a dar� z rozpo�tu Královéhradeckého kraje 
8. R�zné 
9. Záv�r 

K bodu 1 
Zahájení  

4. jednání výboru bezpe�nostního zahájil p�edseda výboru Ing. Jan Sobotka, který p�ivítal 
p�ítomné a jednání výboru také �ídil. Sd�lil, že zápis 3. jednání byl bez p�ipomínek. Dále 
konstatoval, že je p�ítomno 10 �len� z 15 – výbor je usnášeníschopný. 

K bodu 2 
Schválení programu, schválení host�, volba ov��ovatele zápisu  

P�edseda výboru seznámil p�ítomné s návrhem programu a p�ivítal hosty plk. JUDr. Davida 
Fulku a Ing. Miroslava Pejška. Ov��ovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Kubát.  

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

1. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/16/2017 
Výbor bezpe�nostní  
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I. schvaluje 
1. program 4. jednání výboru bezpe�nostního 
2. p�ítomné hosty dle prezen�ní listiny 
3. ov��ovatele zápisu Ing. Petra Kubáta 

K bodu 3 
Aktuální informace o �innosti IZS (Policie �R, ZZS KHK, HZS KHK) a odd. krizového 
�ízení  

�editel Policie �R plk. JUDr. Fulka zmínil otev�ení nové služebny cizinecké policie v Solnici a 
p�ipojil informaci o individuálních opat�eních p�ijatých policií v souvislosti s po�ádáním 
n�kterých kulturních a sportovních akcí v Královéhradeckém kraji. �editel ZZS KHK MUDr. 
Mašek informoval o taktickém cvi�ení složek IZS TUNEL 2017, které se uskute�nilo v 
m�síci dubnu.  Jeho cílem bylo prov��ení spolupráce jednotlivých složek IZS v p�ípad� vzniku 
mimo�ádné události, jakou byla cvi�ná nehoda osobního vlaku v Petrovickém tunelu. Dále 
hovo�il o posledním jednání Asociace zdravotnických záchranných služeb �R, kde byly 
diskutovány aktuální otázky týkající se zdravotnictví. Informaci o �innosti odd. krizového �ízení 
podal Ing. Miroslav Pejšek. Jednou z akcí, které zajiš�ovalo odd. krizového �ízení, bylo p�edání 
Pam�tních medailí hejtmana na Dni kraje. �editel HZS KHK brig. gen. Ing. Mencl nebyl jednání 
p�ítomen. 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

2. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0 

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/17/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. bere na v�domí 
 aktuální informace o �innosti IZS (Policie �R, ZZS KHK) a odd. krizového 
            �ízení 

K bodu 4 
Bezpe�n� na silnicích pro žáky základních škol 

Bezpe�nostní akce je ur�ená žák�m 1. ro�ník� základních škol. V letech 2015 a 2016 zajistily 
její po�ádání odd�lení primárního a zájmového vzd�lávání KÚ KHK ve spolupráci s odbory 
školství m�stských ú�ad� a složkami IZS. Na akci byla vynaložena �ástka ve výši 149 300 K�, 
pro rok 2017 však není v rozpo�tu odboru školství schválená.  

Diskuse: Mgr. �erví�ek 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  
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 3. hlasování:

         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/18/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. bere na v�domí  
 bezpe�nostní akci „Bezpe�n� na silnici“ 
II. podporuje 

po�ádání akce s tím, že podmínky pro její po�ádání nejprve projedná odbor školství KÚ 
KHK s BESIPem 

K bodu 5 
Zabezpe�ení objektu ZŠ a MŠ Rasošky a ochrana žák� ZŠ a d�tí MŠ 

Královéhradecký kraj obdržel žádost Základní školy a Mate�ské školy Rasošky o dotaci na 
individuální ú�el na projekt Zabezpe�ení objektu ZŠ a MŠ Rasošky a ochrana žák� ZŠ a d�tí 
MŠ. Cílem projektu je maximální zabezpe�ení ochrany a bezpe�nosti jak žák� základní školy, 
tak d�tí z mate�ské školy. P�edpokládaný rozpo�et na projekt �iní cca 110 tis. K� (technologie, 
realizace a organiza�ní zajišt�ní instalace zabezpe�ení).  ZK dne 19.06.2017 schválilo odložení 
financování do 3. zm�ny rozpo�tu.  

Diskuse: p. Lejsek, MUDr. Mašek, JUDR. PhDr. Ondrá�ek, Ph.D., Ing. Kostelní�ek 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

 4. hlasování:

         Pro  10 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/19/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. nepodporuje 
žádost Základní školy a Mate�ské školy Rasošky o dotaci na individuální ú�el na projekt 
Zabezpe�ení objektu ZŠ a MŠ Rasošky a ochrana žák� ZŠ a d�tí MŠ 

II. doporu�uje 
za�adit žádost Základní školy a Mate�ské školy Rasošky o dotaci na projekt Zabezpe�ení 
objektu ZŠ a MŠ Rasošky a ochrana žák� ZŠ a d�tí MŠ do POV  

III. navrhuje  
zm�nu dota�ních podmínek POV, aby zabezpe�ovací za�ízení bylo uznatelným nákladem 
pro poskytnutí dotace 
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K bodu 6 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 (dále jen PRK) byl schválen 
Zastupitelstvem KHK dne 19.06.2017 a �len�m výboru je p�edkládán na v�domí. Výboru 
bezpe�nostního se dotýká strategický cíl 3.3 Zajistit dostate�nou bezpe�nost a ochranu obyvatel 

kraje v�etn� jejich majetku a p�edcházet mimo�ádným událostem, opat�ení 3.3.1 Rozvoj 

krizového �ízení a Integrovaného záchranného systému. Odpov�dnost za realizaci krajských 
aktivit je p�enesena na odbor kancelá�e hejtmana, výbor bezpe�nostní a gestora pro oblast IZS a 
krizového �ízení.  

Diskuse: MUDr. Mašek, Ing. Kostelní�ek 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

 5. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/20/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. bere na v�domí 
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

K bodu 7 
Zásady pro poskytování dotací a dar� z rozpo�tu Královéhradeckého kraje  

�len�m výboru bezpe�nostního byla dána možnost zasílat své p�ipomínky k Zásadám do 
12.06.2017. Do tohoto data nebyly žádné p�ipomínky doru�eny. Zastupitelstvo KHK na svém 
jednání dne 19.06.2017 Zásady pro poskytování dotací a dar� z rozpo�tu Královéhradeckého 
kraje schválilo. �len�m výboru se p�edkládá výsledná verze na v�domí. 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

 6. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/21/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. bere na v�domí 
Zásady pro poskytování dotací a dar� z rozpo�tu Královéhradeckého kraje  
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K bodu 8 
R�zné 

1/ Návrh na uspo�ádání požárního cvi�ení na st�edních školách 
P�ípadná evakuace by prob�hla na pilotní st�ední škole za ú�asti SDH a po p�edchozí domluv� se 
složkami IZS. Na základ� výsledku cvi�ení by byla vypracována metodika a doporu�ení pro 
ostatní školy. Je t�eba aktualizovat požárn�-poplachové sm�rnice.  

Diskuse: JUDR. PhDr. Ondrá�ek, Ph.D., MUDr. Mašek, plk. JUDr. Fulka, p. Lejsek, p. Šubrt, 
Ing. Šváb, Ing. Kostelní�ek, p. Podal, Ing. Sobotka 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

 7. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/22/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. doporu�uje 
 odboru školství KÚ KHK p�ipravit vzorovou evakuaci žák� st�edních škol  

2/ Pilotní výcvik cizích státních p�íslušník� na území kraje 
Problematika výcviku, která prošla tiskem, byla diskutována v souvislosti se stížnostmi na hluk 
od obyvatel Hradce Králové, kte�í bydlí v bezprost�ední blízkosti letišt�. Relevantní informace 
k výcviku jsou v kompetenci Ústavu pro civilní letectví.  

Diskuse: p. Podal, Ing. Kostelní�ek, p. Lejsek, MUDr. Mašek, plk. JUDr. Fulka 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

 8. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/23/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. bere na v�domí  
informaci o pilotním výcviku cizích státních p�íslušník� na území kraje 

3/ Zm�na zákona o služebním pom�ru p�íslušník� bezpe�nostních sbor�
Sd�lena informace, že poslaneckou sn�movnou bylo projednáno zvýšení rizikových p�íplatk�
�len�m bezpe�nostních sbor� a úmrtné. 

Diskuse: JUDR. PhDr. Ondrá�ek, Ph.D., Ing. Kostelní�ek 
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K  bodu 8/3 nebylo p�ijato usnesení. 

4/ Vláda schválila navýšení objemu financí do PZ Kvasiny  
Navýšení finan�ních prost�edk� bude ur�eno také na zajišt�ní dostate�ného po�tu p�íslušník�
policie. Jednou z možností by mohly být benefity, jakými je nap�. výhodn�jší ubytování pro 
p�íslušníky. 

Diskuse: JUDR. PhDr. Ondrá�ek, Ph.D., plk. JUDr. Fulka, p. Podal, p. Lejsek, Ing. Sobotka 

K bodu 8/4 nebylo p�ijato usnesení. 

5/ Zm�na termínu zá�ijového jednání. P�vodní termín: 04.09.2017, nový termín: 
25.09.2017. 

Z d�vodu plánovaného spole�ného jednání Rady KHK a Rady PK ve stejném termínu, v jakém 
by m�lo být jednání výboru bezpe�nostního, je navržen nový termín jednání výboru 25.09.2017. 

Návrh – hlasovat o p�edloženém návrhu usnesení  

 9. hlasování:

         Pro  10  
         Proti  0  
         Zdržel se 0  

Návrh byl p�ijat. 

USNESENÍ VB/4/24/2017 
Výbor bezpe�nostní  

I. bere na v�domí 
 nový termín jednání Výboru bezpe�nostního 25.09.2017. 

K bodu 9 
Záv�r 

Pan p�edseda pod�koval �len�m výboru bezpe�nostního za ú�ast na jednání a vzhledem k tomu, 
že byly vy�erpány všechny body programu, v 17 hodin jednání ukon�il.  

P�íští jednání výboru se uskute�ní dne 25.09.2017. 

  

Zapsala: Ing. V�ra Drábková 

……………………………………….. 
p�edseda výboru  

…………………………………………. 
ov��ovatel zápisu 


