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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 

 
 

USNESENÍ  

z 12. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen Komise) 

konané dne 5. 2. 2018 v 15.00 hod., místo konání:  zasedací místnost č. 218 A v budově Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

 

 

 

Přítomni:  Karla Maříková, Karel Vít, Ing. Kamil Řezníček, Iva Kalátová, Mgr. Jindřich Čermák, 

Martin Mareš, DiS, Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, Petr Kvasnička, Bc. Pavel 

Čekan 

 

Omluveni:   Ing. Pavel Paprsek, Mgr. Petr Kubis, plk. Mgr. Petr Macháček 

 

Nepřítomni:   PhDr. Zdeněk Soukup 

 

Ostatní zúčastnění:  plk. Ing. Oldřich Volf, Ph. D. – HZS kraje,  Lukáš Hutta – Asociace Záchranný    

kruh, JUDr. Manfred Kraus – vedoucí odboru BaKŘ, plk. Mgr. Jiří Matouš – KŘP 

KVK, plk. Mgr. Pavel Žíha – KŘP KVK, Gabriela Tymrová – náhradnice 

zapisovatelky p. Tvrdé 

                                   

 

Jednání komise zahájila v 15.05 a ukončila v 15.25 předsedkyně komise Karla Maříková. 

 

1. Úvod, seznámení s programem, hlasování o přítomnosti hostů, hlasování o pořízení audiozá-

znamu z důvodu vyhotovení zápisu 

2. Kontrola usnesení 

3. HZS KVK – Žádost o příspěvek na rok 2018 – plk. Ing. Oldřich Volf, Ph. D. 

4. Asociace Záchranný kruh – Žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 400 000,00 Kč – Lukáš Hutta 

5. Asociace Záchranný kruh – Žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 600 000,00 Kč – Lukáš Hutta 

6. Krajské ředitelství policie – Žádost o finanční prostředky na rok 2018 – plk. Mgr. Jiří Matouš 

7. Různé 
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1. a) Program – projednání materiálů  

                Předsedkyně Komise p. Karla Maříková dala  hlasovat o programu jednání: 

 

                                                                                     

HLASOVÁNÍ:                pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 05/02/18 

 

Komise schvaluje navržený program jednání. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. b) Souhlas s přítomností  6 přizvaných hostů (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu   

jednání Komise 

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 06/02/18 

 

Komise souhlasí, aby po celou dobu jejího jednání byli přítomni hosté uvedení v záhlaví tohoto 

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. c) Souhlas s pořízením audiozáznamu pro účely vyhotovení zápisu 

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 07/02/18 

 

Komise souhlasí, aby byl pořízen audiozáznam z jednání z důvodu vyhotovení zápisu 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

      2)   Kontrola usnesení 

 

Usnesení 03/11/17 – jednání s  p. Rudolfem Kovaříkem ve věci možné spolupráce v oblasti denních 

předpovědí počasí pro složky IZS, SÚS a Povodí Ohře za finanční úhradu - předsedkyně Komise 

seznámila členy s tím, že pan Kovařík připravuje pracovní plán a návrh finančního ohodnocení, poté 

předloží panu Mgr. Kubisovi, který připraví materiál do RKK  

 

Bez usnesení. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3) HZS KVK – Žádost o příspěvek na rok 2018 – plk. Ing. Oldřich Volf, Ph. D. 

 

HZS KVK žádají o dotaci 5 800 000,00 Kč na zabezpečení potřeb pro naplňování koncepce plošného 

pokrytí a ke zkvalitňování věcného vybavení jednotek HZS Karlovarského kraje. Plk. Ing. Volf, Ph.D. 

blíže seznámil Komisi s účelem použití prostředků na investiční a provozní účely.  

Zmínil nákup termokamery, záchranné plošiny, nákladního přívěsu pro přepravu materiálu, skříně       

k vysoušení protichemických obleků, elektrocentrály, cvičné figuríny. 

 

Upozornil však, že žádost o dotaci 5 800 000,00 Kč byla po jednání ZKK snížena o 1 000 000,00 Kč, 

tedy na částku 4 800 000,00.  Komise bude hlasovat o částce 5 800 000,00 Kč dle předloženého     

návrhu. HZS KVK předloží upravenou žádost sníženou o 1 000 000,00 Kč. 

 

P. Vít se dotázal, zda některé události hrazené z provozních prostředků neproplácí pojišťovny, na to 

plk. Ing. Volf, Ph.D. vysvětlil, že se jedná o události nesouvisející se záchrannými prácemi, např.             

o odklizení padlého stromu, úklid vozovky od rozlité nafty a pod. 

 

 

HLASOVÁNÍ:                  pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 08/02/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout HZS KVK dotaci ve výši 5 800 000 Kč  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4) Asociace Záchranný kruh – Žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 400 000,00 Kč – Lukáš 

Hutta 

Pan Hutta seznámil Komisi s účelem použití dotace ve výši 400 000,00 Kč – tato bude použita              

na bezplatnou realizaci vzdělávacích programů ve Světě záchranářů pro školy celého Karlovarského 

kraje  

 

 

HLASOVÁNÍ:                    pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 09/02/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout Asociaci Záchranný kruh dotaci ve výši 

400 000,00 Kč  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5) Asociace Záchranný kruh – Žádost o dotaci na rok 2018 ve výši 600 000, 00 Kč – Lukáš 

Hutta 

 

Pan Hutta seznámil Komisi s účelem použití dotace ve výši 600 000,00 Kč – jedná se o dotaci              

na Integrovaný projekt Záchranný kruh, k zajištění provozu celé asociace, hlavně internetového      

bezpečnostního portálu, přípravy obyvatelstva na běžná rizika i mimořádné události, k organizování 

seminářů, kurzů, poskytnutí metodické pomoci pro školy. 
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HLASOVÁNÍ:                    pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 10/02/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout Asociaci Záchranný kruh dotaci ve výši 

600 000,00 Kč 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) Krajské ředitelství policie – Žádost o finanční prostředky na rok 2018 – plk. Mgr. Jiří 

Matouš 

 

plk. Mgr. Matouš vysvětlil Komisi, že od vzniku Krajského ředitelství v roce 2010 žádají o dotaci 

teprve podruhé, dotaci ve výši 1 900 000,00 Kč by využili k zajištění bezpečnosti a plynulosti            

silničního provozu, konkrétně na nákup přívěsu se signalizační světelnou šipkou  (k odklonu dopravy, 

upozornění na nehodu,…), k zakoupení zásahové zástěny pro důstojné zakrytí osob při smrtelných 

dopravních nehodách, k zakoupení záchranářských kufrů, palubních kamer pro 7 vozů, a dofinanco-

vání nákupu 3D scaneru k ohledání místa dopravních nehod. 

 

 

HLASOVÁNÍ:                    pro: 10 proti: 0 zdržel se 0 

 

Usnesení č. KB 11/02/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout Krajskému ředitelství policie dotaci 

ve výši 1 900 000,00 Kč  
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7) Různé  

 

Nebyl vznesen žádný další dotaz. 

 

Bez usnesení. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gabriela Tymrová 

Zapisovatelka 

 

 

 

                                                                                                     p. Karla Maříková, v.r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                         bezpečnosti kraje  

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 9. 2. 2018 


