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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 23. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 4. 3. 2019 ve 12.30 hod., 

místo konání: Věznice Horní Slavkov 

 

 

 

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 (příchod 12.45 hod.) 

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup, Bc. Ladislav Zapf, DiS. 

 

                             

Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

 plk. Mgr. Radek Kutiš - ředitel Věznice Horní Slavkov 

 plk. Ing. Lukáš Prágner  - 1. zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov 

  

  

Jednání Komise zahájila ve 12.40 hod. a ukončila v 15.30 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Změna dubnového termínu  

4) Návštěva Věznice Horní Slavkov 

5) Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje 

o individuální dotaci ve výši 200 000 Kč na činnost sdružení v roce 2019 

6) Vstup Karlovarského kraje do spolupráce v distribuci Seniorské obálky MPSV 

7) Různé 
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1. a) Úvod, seznámení s programem  

 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a hosty a poté 

nechala hlasovat o programu jednání:                                                                                     

 

 

HLASOVÁNÍ:                pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 61/03/19 

 

Komise schvaluje navržený obsah programu jednání s tím, že dojde ke změně pořadí projednávaných 

bodů a to následovně: 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů 

2) Kontrola usnesení 

3) Změna dubnového termínu  

4) Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského 

kraje o individuální dotaci ve výši 200 000 Kč na činnost sdružení v roce 2019 

5) Vstup Karlovarského kraje do spolupráce v distribuci Seniorské obálky MPSV 

6) Návštěva Věznice Horní Slavkov 

7) Různé 

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

 

 

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

jednání Komise 
 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 62/03/19 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení Komise č. KB 59/02/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek 

bezpečnosti kraje doporučila Radě Karlovarského kraje zlepšit komunikaci s obyvateli Olšových Vrat 

a přilehlých obcí ohledně zřízení výukového střediska letecké školy F Air.  

 

Tato problematika plně náleží do gesce odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. V případě nových okolností budou členové Komise informování náměstkem 

hejtmanky Mgr. Kubisem. 
 

Usnesení Komise č. KB 60/02/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek 

bezpečnosti kraje doporučila Radě Karlovarského kraje ověřit informaci petentů, že „Letiště Karlovy 

Vary je svou polohou limitováno a mělo by být primárně provozováno s cílem zajistit leteckou 

dopravní obslužnost města a kraje. Takový účel letiště je zahrnut do územního plánu a je zakotven 

v rozvojových studiích kraje.“ 
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S usnesením bude nadále pracováno v případě požadavků náměstka hejtmanky Mgr. Kubise.  

 

Usnesení Komise č. KB 32/10/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje Asociaci Záchranný kruh na projekt ,,Podpora vzdělávání 

a praktické přípravy ve Světě záchranářů v roce 2019“ ve výši 400 000 Kč.  

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 21. 1. 2019. Rada 

Karlovarského kraje tuto žádost schválila svým usnesením RK 64/01/19 dne 28. 1. 2019. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje tuto žádost schválilo svým usnesením ZK 26/02/19 dne 

28. 2. 2019.  

 

Usnesení Komise č. KB 33/10/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje Asociaci Záchranný kruh na projekt ,,Podpora činností v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ ve výši 600 000 Kč.  

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 21. 1. 2019. Rada 

Karlovarského kraje tuto žádost schválila svým usnesením RK 65/01/19 dne 28. 1. 2019. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje tuto žádost schválilo svým usnesením ZK 27/02/19 dne 

28. 2. 2019. 

 

Usnesení Komise č. KB 34/10/18, kterým Komise doporučila Radě Karlovarského kraje poskytnout 

individuální dotaci z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 

na zabezpečení jeho potřeb v roce 2019 maximálně do výše 5 800 000 Kč. 

 

Žádost o dotaci byla projednána v poradě vedení Karlovarského kraje dne 18. 1. 2019 a doporučená 

částka ke schválení Radě Karlovarského kraje byla stanovena na výši 5 200 000 Kč. Rada 

Karlovarského kraje tuto žádost schválila svým usnesením RK 48/01/19 dne 28. 1. 2019 a schválila 

výši 5 200 000 Kč. Zastupitelstvo Karlovarského kraje tuto žádost schválilo svým usnesením 

ZK 15/02/19 dne 28. 2. 2019. 

 

Ohledně usnesení č. KB 37/10/18, 43/11/18, 44/11/18, 45/11/18, která se týkala komunikací a to 

konkrétně opravy úseku silnice III/21012 Rudné-Přebuz směr Nejdek a komunikace v Národní 

přírodní rezervaci Rolavské vrchoviště (vybudování odstavných parkovišť, dopravní omezení 

na komunikaci a její vyjmutí z běžné silniční sítě), byl dne 4. 2. 2019 materiál odrážející obsah těchto 

usnesení předložen náměstkem hejtmanky p. Hurajčíkem poradě vedení Karlovarského kraje 

s výsledkem, že bude odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje připraven materiál do Rady Karlovarského kraje.  

 

 

3) Změna dubnového termínu  

 

Paní předsedkyně navrhla změnu dubnového termínu pro zasedání Komise z původně stanoveného 

1. dubna ve 14. hod. na 8. dubna od 12.00 hod.   

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 63/03/19 

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje souhlasí se změnou 

dubnového termínu pro jednání Komise a to s datem 8. dubna 2019 od 12.00 hod.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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4) Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů 

Karlovarského kraje o individuální dotaci ve výši 200 000 Kč na činnost sdružení v roce 

2019 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje si podalo 

žádost o individuální dotaci na Krajský úřad Karlovarského kraje ve výši 200 000 Kč na svou činnost 

v roce 2019. 

Jednou z hlavních náplní sdružení je organizování postupových soutěží všech kategorií, získávání 

odborností v oblasti prevence, velitelů a specializací mladých hasičů.  

Dotace bude použita na nákup odbornostních odznaků, materiálu, hodnostního označení, vybavení 

pro zabezpečení soutěží a jiné příslušenství. Dále také na nákup základního vybavení pro postupující 

družstva, která budou reprezentovat Karlovarský kraj atd.   

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 64/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje na činnost sdružení v roce 2019 ve výši 

200 000 Kč.  

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

 

p. Čekan příchod 12.45 hod.  

 

 

5) Vstup Karlovarského kraje do spolupráce v distribuci Seniorské obálky MPSV 

 

Seniorská obálka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který vznikl v Jihomoravském kraji. 

V případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky 

nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. 

Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně 

kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.  

 

Podnětem pro vznik tohoto projektu byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto 

shromážděné informace mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně 

života.  

 

Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. V současné době je projekt realizován 

v Jihomoravském, Jihočeském a Královehradeckém kraji. V roce 2019 se připravuje realizace 

projektu i ve Středočeském kraji. 

 

Informace k projektu Seniorská obálka podal členům Komise a dotazy zodpověděl Mgr. Sviták. 
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HLASOVÁNÍ:                 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 

 

Usnesení č. KB 65/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje podpořit vstup Karlovarského kraje do spolupráce v distribuci Seniorské obálky 

MPSV.  

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

 

6) Návštěva Věznice Horní Slavkov 

 

Členové Komise byli provedeni po areálu Věznice Horní Slavkov, kde jim bylo představeno 

následující: 

 

- pracoviště, kde jsou zhotovovány modulární domky 

- modelářská dílna (výroba modelů např. pro Park Boheminium Mariánské Lázně)  

- šicí dílna  

- některá oddělení s odsouzenými 

 

Rozloha areálu Věznice Horní Slavkov činí více než 18 ha. Věznice se vnitřně člení na 4 zóny, kde je 

aktuálně zaměstnáno 324 osob. Tato věznice je určena k výkonu trestu odnětí svobody dospělých 

mužů s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Nachází se zde oddělení se středním stupněm zabezpečení 

a s vysokým stupněm zabezpečení. Od roku 2008 jsou zde umístěni i doživotně odsouzení. Kapacita 

věznice činí 710 míst. V současné době je zde pracovně za finanční odměnu zařazeno 360 

odsouzených. Trestaní mohou absolvovat různé kurzy např. vzdělávací (ČJ…), či svářečské.  

 

Bez usnesení. 

 

 

7) Různé  

 

 V tomto bodě nebyla projednána žádná témata. 

 

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

   

                                                                                                     p. Karla Maříková v. r. 

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje  

 

 

 

V Karlových Varech, 11. 3. 2019 


