
BR/2/2017-14
Výtisk číslo: 
Počet listů: 5
Přílohy: 0/0

Schvaluji: _______________________________
Starosta a předseda bezpečnostní rady

Bc. Jan Picka

Zápis z 2. jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov 
konané dne 14. 12. 2017

přítomni: Bc. Jan Picka, Mgr. Simona Randová, plk. Mgr. Martin Mulač, plk. Mgr. Martin 
Götzl, Mgr. Robert Doubek

hosté:
omluveni: Renata Oulehlová

Jednání Bezpečnostní rady ORP Sokolov (dále jen BR ORP) zahájil a dále řídil starosta a předseda
BR ORP Bc. Jan Picka. V úvodu jednání přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Jednání BR ORP bylo zahájeno v 09:00 hodin. 

Programem jednání byly body:

1. Personální změny v BR ORP Sokolov 
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

2. Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 1/2017
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

3. Projednání návrhu Pracovního plánu BR ORP Sokolov na rok 2018
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

4. Informace o školení Krizového štábu ORP Sokolov
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

5. Informace o zkouškách spojení KŘ ORP Sokolov
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

6. Návrh objemu finančních prostředků z rozpočtu ORP Sokolov na krizové řízení 
a ochranu obyvatel v roce 2018
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

7. Informace o dokončení zpracování dPP města Sokolov, který byl zpracován 
s pomocí dotace KV kraje
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

8. Informace o kontrolách 
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

9. Způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného 
ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a 
způsobem jejich provedení.
Předkládá: Mgr. Robert Doubek – tajemník BR ORP Sokolov

10. Různé
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1) Personální změny BR ORP Sokolov

Tajemník BR ORP Sokolov Mgr. Robert Doubek informoval členy BR ORP o skutečnosti, že 
byl do BR ORP starostou města jmenován nový zástupce PČR a to plk. Mgr. Martin Götzl, který se 
v rámce personálních změn na KŘ PČR KV kraje stal novým vedoucím Územního odboru Sokolov. 
BR ORP vzala tuto skutečnost na vědomí bez dotazů a připomínek. BR ORP Sokolov má nyní 6 
stálých členů.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP vzala materiály k bodu 1 na vědomí a přijala usnesení č. 2-1-2017 v navrhovaném znění.

2) Zpráva o kontrole usnesení BR ORP č. 2/2016

Tajemník BR ORP Mgr. Doubek k bodu 2 „Zpráva o kontrole usnesení z 1. jednání BR ORP 
Sokolov“ uvedl, že na prvním zasedání BR dne 3. května 2017 bylo přijato usnesení č. 1-7-2017 
v bodě Různé, kdy BR ORP vzala na vědomí  

a) informaci HZS a PČR o problematice odvozu a likvidace nebezpečných látek pocházejících 
z výroby drog, nalezených ve správním obvodu ORP Sokolov.
b) žádost HZS KVK o náhradní místo pro přistávání vrtulníku ZZS v případě, že je na primárním 
heliportu v areálu Bohemia pořádána nějaká akce.

Na základě diskuse pak BR zadala úkoly pro členy BR
a) Úkoly pro členy BR ORP

- plk. Mgr. Martin Mulač provede kontrolu smlouvy mezi HZS KV kraje a firmou Dekonta a.s. 
uzavřenou podle zákona o IZS. 

- Starosta s místostarostkou projednají uvedenou problematiku s Ing. Jakobcem z KV kraje.
b) Úkol pro Mgr. Doubek, který ve spolupráci s odborem správy majetku předá klíče od areálu 
hřiště ZŠ Běžecká plk. Mgr. Mulačovi.

Ad a) 
Plk. Mulač předložil BR smlouvu uzavřenou mezi GŘ HZS ČR a firmou Dekonta a.s., ze 

které vyplývá, že firma musí na vyžádání KOPIS HZS, GŘ HZS anebo na vyžádání operačního 
střediska Policie ČR (podle toho, komu bude věc příslušet) dorazit na místo nálezu, havárie apod. 
do určité doby. Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu KV kraje, ale může být při haváriích hrazeno i 
z rozpočtu ORP Sokolov, OŽP.

Pan Mulač na konec diskuse připomněl, že již v minulosti nabízel vodoprávnímu úřadu MěÚ 
Sokolov možnost proškolení vodoprávních úředníků příslušníky HZS, aby došlo k nastavení 
jednotných postupů při řešení havárií s únikem nebezpečných látek. Mgr. Doubek připomene na 
OŽP tuto možnost a dále je informuje o probíraném tématu. 

Ad b)
Předání klíčů od hřiště u ZŠ Běžecká HZS KVK ÚO Sokolov proběhlo během jednoho týdne 

od zadání úkolu. Problematiku uložení a v případě potřeby využití klíčů v případě přistávání 
vrtulníku ZZS je vyřešeno v rámci ÚO Sokolov. 

K tomuto bodu podotknul plk. Mgr. Mulač, že stále není dořešeno předávání informací o 
konání akcí v areálu Bohemia ze strany SOTES spol. s.r.o., které jej pronajímá pro různé akce. 
Předseda BR dále řekl, že v pondělí 18. prosince 2017 bude jednat s ředitelem Ing. Raizerem a tento 
problém s ním probere. O tom, jak jednání dopadlo, a jak bude nastaven mechanismus předávání 
těchto informací HZS, bude předseda BR ORP informovat plk. Mgr. Mulače.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP zprávu k bodu 2 projednala a přijala usnesení č. 2-2-2017 v navrhovaném znění.
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3) Projednání návrhu Pracovního plánu BR ORP Sokolov na rok 2018

Pracovní plán BR rady ORP na rok 2018 je předkládán ke schválení v souladu s nařízením 
vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ze dne 22. listopadu 2000. V tomto nařízení je v 
§ 8 stanoven obsah činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působnosti a v § 14 odst. 3 je 
uvedeno, že jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně 
dvakrát ročně. Jednání BR ORP proběhne v roce 2018 v období duben-květen a druhá v listopadu-
prosinci. Konkrétní pracovní plán BR ORP na rok 2018 je zpracován v příloze.

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 3 a přijala usnesení č. 2-3-2017 v navrhovaném znění.

4) Informace o školení Krizového štábu ORP Sokolov

Dne 9. listopadu 2017 proběhlo v budově MěÚ Sokolov školení Krizového štábu ORP 
Sokolov. Školení bylo koncipováno jako tzv. "základní školení", neboť během tří let došlo ke 
značné obměně osob, které byli jmenováni starostou do Krizového štábu (dále jen "KŠ"). Celkem 
bylo do KŠ za uvedené období nově jmenováno 15 osob z celkového počtu 27 osob.

Cílem školení bylo seznámit členy KŠ se základními právními předpisy, které se týkají 
činnosti KŠ, strukturou a personálním složením KŠ. Byli informováni, za jakých podmínek a kdy 
může být KŠ svolán, kde se nachází pracoviště KŠ. Ostatní informace o školení jsou v důvodové 
zprávě k tomuto bodu jednání.  

Bez připomínek.

BR ORP podkladový materiál k bodu 4 projednala a přijala usnesení č. 2-4-2017 v navrhovaném 
znění.

5) Informace o zkoušce spojení členů KŠ ORP Sokolov

Tajemník BR ORP Mgr. Robert Doubek informoval přítomné o zkoušce spojení členů KŠ, 
která proběhla dne 9. listopadu 2017 v 11:00 hodin prostřednictvím IS SMS InfoKanál Sokolov 
formou zaslání SMS (krátkých textových zpráv) s tímto výsledkem:

 Počet členů KŠ v době odesílání SMS: 27
 Odesláno SMS: 25
 Záměrně neodesláno: 2 (Zástupci HZS a PČR nebyli obesláni, neúčastnili se školení KŠ) 
 Doručeno a potvrzeno: 19
 Doručeno a nepotvrzeno: 5

Ostatním členům KŠ SMS dorazila, ale nepotvrdili přijetí, přesto dorazili na školení KŠ
 Vůbec neodeslaná SMS: 1 

SMS nedorazila vedoucí OSM – došlo u ní ke změně telefonního čísla. V systému SMS 
InfoKanál i v plánu spojení HZS je toto již zohledněno. 

Dále tajemník BR ORP informoval o zkoušce spojení provedené dne 2. prosince 2017 
ve 21:00 hodin, prostřednictvím IS SMS InfoKanál s tímto výsledkem:

 Počet členů KŠ v době odesílání SMS: 27
 Odesláno SMS: 27
 Doručeno a potvrzeno: 20
 Doručeno a nepotvrzeno: 5 (potvrzeno až druhý den tj. 3. 12. 2017)

Bez dotazů a připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 5 a přijala usnesení č. 2-5-2017 v navrhovaném znění.
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6) Návrh objemu finančních prostředků z rozpočtu ORP Sokolov na krizové řízení 
a ochranu obyvatel v roce 2018

Tajemník BR ORP Mgr. Robert Doubek sdělil přítomným, že na rok 2018 je na ochranu 
obyvatel požadována celková částka ve výši 587.000,-Kč. Z toho je 300.000,-Kč určeno jako 
rezerva na mimořádné události a krizové situace a 287.000,-Kč je částka na ostatní výdeje spojené 
s činnosti pracoviště krizového řízení. Proti roku 2017 je návrh rozpočtu nižší o 273.200,-Kč. 

Bez připomínek.

BR ORP projednala materiály k bodu 4 a přijala usnesení č. 2-6-2016 v navrhovaném znění.

Po tomto bodu se z jednání omluvil předseda BR ORP s tím, že má další jednání. Zbytek 
projednávaných bodů následně probere s tajemníkem BR Mgr. Doubkem. Slovo pak předal 
tajemníkovi BR ORP.

7) Informace o dokončení zpracování dPP města Sokolov, který byl zpracován s pomocí 
dotace KV kraje

Tajemník BR ORP informoval, že OŽP v průběhu roku 2017 připravil podklady pro žádost 
o dotaci z rozpočtu KV kraje na zpracování digitálního povodňového plánu města Sokolova. 

Cílem bylo pořízení dPP města Sokolov a snaha uvést dokumentaci města do aktuálního stavu 
a zároveň zpřístupnit co nejvíce informací občanům, což technologie dPP plnohodnotně umožňuje. 
Naplněním dat do systému IS POVIS se veškerá doplněná data promítla i do PP ORP 
i Karlovarského kraje. Zároveň došlo k sumarizaci povodňových plánů vlastníků nemovitostí. dPP 
také řeší integraci manipulačního řádu vybudovaného protipovodňového opatření na Lobezském 
potoce. 

Výše dotace z KÚ KVK byla 80% z pořizovací ceny díla. Rozpočet na zpracování dPP byl 
celkem 241.758 Kč, výše dotované částky byla 193.406 Kč. Město Sokolov za pořízení dPP 
zaplatilo 48.352 Kč.

Bez připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 7 a přijala usnesení č. 2-7-2017 v navrhovaném znění.

8) Informace o kontrolách v roce 2017

Mgr. Doubek seznámil členy BR ORP s kontrolami ze dne 23. listopadu 2017, kdy byla ze 
strany KÚ KVK provedena kontrola činnosti za rok 2016 – 2017 u MěÚ Sokolov, OŽP – KŘ. 
Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti, jejímž cílem bylo provést 
kontrolu plnění úkolů dle krizové legislativy. Ze strany kontrolujícího orgánu nebyly zjištěny 
v činnosti MěÚ, OŽP – KŘ žádné nedostatky. 

Zároveň proběhla kontrola i ze strany HZS KVK, zaměřená na plnění úkolů podle Krizového 
zákona, za rok 2016 – 2017. Kontrolním orgánem bylo konstatováno, že ORP Sokolov plní úkoly 
uvedené v krizovém zákoně s výhradami. Výhrady k činnosti ORP Sokolov jsou uvedeny 
v protokolu o kontrole. Písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě závad zjištěných při 
kontrole musí MěÚ Sokolov odeslat HZS do konce ledna 2018.

Dále dne 23. listopadu 2017 byla v součinnosti s HZS KV Kraje a MěÚ Sokolov, OŽP – KŘ 
provedena kontrola u obce Citice. Předmětem kontroly bylo prověření, zda jsou plněny a 
dodržovány úkoly, které jim vyplývají z Krizového zákona. Bylo konstatováno, že obec Citice plní 
úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami. Obci Citice bylo doporučeno, aby provedli 
v souladu s § 21a, odst. 2, Krizového zákona, seznámení právnických a fyzických osob způsobem 
v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se 
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způsobem jejich provedení. Dále starosta obce zajistí v souladu s § 25 Krizového zákona, vyčlenění 
adekvátní částky na přípravu a řešení krizových situací v rozpočtu obce na rok 2018 a podá o tom 
písemnou zprávu HZS Karlovarského kraje v termínu do 31. března 2018.

Bez připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 8 a přijala usnesení č. 2-8-2017 v navrhovaném znění.

9) Způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného 
ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a způsobem 
jejich provedení.

Mgr. Doubek informoval BR, že na základě kontroly HZS KVK u ORP Sokolov ze dne 23. 
1istopadu 2017 bylo kontrolním orgánem ORP Sokolov doporučeno seznámit obce ve správním 
území ORP Sokolov a tím i právnické a fyzické osoby v jejich správním území s charakterem 
možného ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a způsobem 
jejich provedení a to v souvislosti s nově zpracovaným přehledem možných zdrojů rizik a analýzy 
ohrožení v Karlovarském kraji, která je zpracována s využitím výstupů z Analýzy ohrožení území 
Karlovarského kraje projednané a schválené v BR ORP Sokolov dne 20. května 2016. 

Pracoviště krizového řízení ORP Sokolov připravilo pro obce ve správním obvodu ORP 
Sokolov „Výpis“ z Krizového plánu ORP Sokolov, kde jsou zpracované části, které se týkají 
charakteru možného ohrožení ve správním obvodu jednotlivých obcí, s připravenými krizovými 
opatřeními a způsobem jejich provedení. V průběhu měsíců prosince 2017 a ledna 2018 provede
Mgr. Doubek osobní návštěvu na všech obcích ve správním obvodu ORP Sokolov kde jim předá
výše uvedené podklady s doporučením, aby vybrané informace zveřejnili na svých úředních 
deskách či internetových stránkách obce.

Co se týče samotné ORP Sokolov, která provádí seznámení právnických a fyzických osob 
s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními 
a způsobem jejich provedení prostřednictvím internetového portálu Bezpečné město, tak i na tento 
portál byla vložena aktuální data týkající se charakteru možného ohrožení a připravených krizových 
opatření. 

Bez připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 9 a přijala usnesení č. 2-9-2017 v navrhovaném znění.

10) Různé

Tajemník BR informoval přítomné, že až po připravení všech podkladů pro jednání BR přišla
žádost ZZS KVK o zařazení jejich zaměstnance do BR ORP Sokolov, proto je informace o žádosti 
ZZS vložena do bodu různé. Bezpečnostní rada návrh na zařazení nového člena do BR ORP 
Sokolov odsouhlasila a schválila. Mgr. Doubek zajistí do dalšího jednání BR jmenovací dekret pro 
nového člena BR a předloží jej starostovi k podpisu.

Bez dotazů a připomínek.

Rada projednala materiál k bodu 10 a přijala usnesení č. 2-10-2017 v navrhovaném znění.

Tajemník BR ORP Sokolov jednání ukončil v 09:45 hodin.

Zpracoval a zapsal:                                               

Mgr. Robert Doubek
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