KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise Rady Karlovarského
kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje

USNESENÍ
z 27. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje
(dále jen „Komise“)
konaného dne 9. 9. 2019 ve 12:00 hod.,
místo konání: Vodní dílo Březová

Přítomni:

Karla Maříková, Karel Vít (příchod 12:16 hod.), Ing. Kamil Řezníček, Bc. Ladislav Zapf,
DiS., Mgr. Jindřich Čermák, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec,
Petr Kvasnička, Bc. Pavel Čekan (příchod 12:07 hod.)

Omluveni: PhDr. Zdeněk Soukup, Renata Oulehlová

Ostatní zúčastnění: Mgr. Roman Sviták - vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK
Ing. Petra Fošumpaurová, Ph.D. - ředitelka závodu Karlovy vary, Povodí Ohře,
státní podnik
Ing. Lukáš Holý - vedoucí provozu Karlovy Vary, Povodí Ohře, státní podnik
Aleš Gartner - vedoucí hrázný VD Březová, Povodí Ohře, státní podnik

Jednání Komise zahájila ve 12:00 hod. a ukončila ve 12:50 hod. předsedkyně komise p. Karla
Maříková.
1)

Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů

2)

Prohlídka vodního díla Březová

3)

Kontrola usnesení

4)

Spolupráce pana Rudolfa Kovaříka s Karlovarským krajem v oblasti předpovědi počasí
pro složky IZS – návrh na odměnu

5)

Žádost o individuální dotaci Československé obce legionářské, z. s. ve výši 20 000 Kč
na podporu projektu „Péče o válečné veterány v Karlovarském kraji“

6)

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: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 80/09/19
Komise schvaluje navržený obsah programu jednání s tím, že dojde ke změně pořadí projednávaných
bodů a to následovně:
1)
2)
3)

Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů
Kontrola usnesení
Spolupráce pana Rudolfa Kovaříka s Karlovarským krajem v oblasti předpovědi počasí
pro složky IZS – návrh na odměnu
4)
Žádost o individuální dotaci Československé obce legionářské, z. s. ve výši 20 000 Kč
na podporu projektu „Péče o válečné veterány v Karlovarském kraji“
5)
Prohlídka vodního díla Březová
6)
Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. b) Souhlas s přítomností přizvaných hostů (viz záhlaví tohoto dokumentu) po dobu
jednání Komise
HLASOVÁNÍ:

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 81/09/19
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 69/04/19, kterým Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek
bezpečnosti kraje bere na vědomí roční zprávu o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok
2018.
Rada Karlovarského kraje vzala svým usnesením č. RK 539/05/19 ze dne 6. 5. 2019 tuto zprávu
na vědomí a doporučila ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání, které tak učinilo dne
24. 6. 2019 a vzalo tuto zprávu na vědomí svým usnesením č. ZK 253/06/19.
Bez usnesení.
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3) Spolupráce pana Rudolfa Kovaříka s Karlovarským krajem v oblasti předpovědi
počasí pro složky IZS – návrh na odměnu
Pan Rudolf Kovařík obdržel na konci roku 2018 od Karlovarského kraje finanční dar ve výši
50 000 Kč za dlouholetou spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti teritoriální meteorologické
předpovědi pro složky IZS.
V průběhu měsíce června roku 2019 bylo osloveno několik subjektů - Horská služba Boží Dar,
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí KÚKK a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, aby se vyjádřily
ke spolupráci s p. Kovaříkem, potřebnosti jím poskytovaných informací a jejich efektivnosti.
Z doručených sděleních vyplynulo, že nejvíce poskytované informace využívá ke své práci
především Horská služba Boží Dar a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.
Orgány Karlovarského kraje pravděpodobně budou jednat o poskytnutí daru panu Kovaříkovi za jeho
služby i za rok 2019. Předpokládaná částka zohledňující rozsah spolupráce, která bude předložena
vedení Karlovarského kraje k projednání, se pohybuje ve výši 10 000 Kč.
p. Čekan příchod 12:07 hod.
HLASOVÁNÍ:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 82/09/19
Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě
Karlovarského kraje poskytnout panu Rudolfovi Kovaříkovi finanční dar za rok 2019 ve výši
50 000 Kč za jeho teritoriální meteorologické předpovědi pro složky IZS a spolupráci
s Karlovarským krajem v oblasti předpovědi počasí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Žádost o individuální dotaci Československé obce legionářské, z. s. ve výši 20 000 Kč
na podporu projektu „Péče o válečné veterány v Karlovarském kraji“
Československá obec legionářská, z. s. si podala žádost o individuální dotaci na Krajský úřad
Karlovarského kraje ve výši 20 000 Kč na podporu projektu „Péče o válečné veterány
v Karlovarském kraji“.
Jedním z hlavních cílů projektu je zachování kulturního dědictví zprostředkováním pomoci válečným
veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti, zejména v jejich přirozeném prostředí
a zabránění jejich sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich fyzickým
a psychickým možnostem a schopnostem.
Dotace bude použita na realizaci dvou setkání ve městech Karlovy Vary a Mariánské Lázně
nebo Cheb. Setkání se zúčastní váleční veteráni s doprovodem, představitelé kraje, představitelé
místní samosprávy a pozvaní hosté.
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HLASOVÁNÍ:

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. KB 83/09/19
Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě
Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje Československé obci
legionářské, z. s. na podporu projektu „Péče o válečné veterány v Karlovarském kraji“ ve výši
20 000 Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Prohlídka vodního díla Březová
Paní ředitelka Fošumpaurová pohovořila o vzniku vodního díla Březová, který byl iniciován povodní
v Karlových Varech v roce 1890. Na základě této události se postupně začalo s výstavbou, nicméně
kolaudace vodního díla proběhla až v roce 1937. VD Březová je nejstarší betonová přehrada
v Čechách a je určeno především k ochraně města Karlovy Vary před ničivými účinky povodní. Vodní
dílo je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice – Březová.
Vedlejším účelem nádrže je výroba elektrické energie, regulovaný chov pstruhových ryb,
nadlepšování průtoků pod hrází VD Březová pro pořádání kanoistických závodů a výkon rybářského
práva.
p. Vít příchod 12:16 hod.
Následně byli členové Komise provedeni některými prostory VD Březová (např. prostory malé vodní
elektrárny, betonovým vnitřkem hráze).
Bez usnesení.
6) 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, 10. 9. 2019
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