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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 28. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 14. 10. 2019 ve 14:00 hod., 

místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje (zasedací místnost č. 118 A) 

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Karel Vít, Bc. Ladislav Zapf, Renata Oulehlová, DiS., Mgr. Jindřich 

Čermák (příchod 14:17 hod.), Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec, 

Petr Kvasnička  

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Kamil Řezníček, Bc. Pavel Čekan 

                      

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

 plk. Ing. Oldřich Volf, Ph. D.  - náměstek pro IZS a operační řízení Hasičského  

 záchranného sboru Karlovarského kraje  

 Lukáš Hutta - výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, z. s. 

 

  

Jednání Komise zahájila ve 13:58 hod. a ukončila ve 14:22 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

 

2) Kontrola usnesení 

 

3) Individuální žádost o dotaci Asociace Záchranný kruh ve výši 600 000 Kč na projekt „Podpora 

činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu Záchranný 

kruh“ 

             

4) Individuální žádost o dotaci Asociace Záchranný kruh ve výši 400 000 Kč na projekt 

„Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů v roce 2020“   

 

5) Individuální žádost o dotaci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ve výši 

5 400 000 Kč k zabezpečení jeho potřeb v roce 2020  

 

6) Změna listopadového termínu Komise z důvodu mimořádného jednání Zastupitelstva KVK 

 

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: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 84/10/19 

 

Komise schvaluje navržený program jednání.   

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

 

 

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 85/10/19 

 

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

dokumentu jako „Ostatní zúčastnění“. 

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

 

 

2) Kontrola usnesení 

 

Usnesení č. KB 82/09/19, kterým 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.   

 

Materiál obsahující toto usnesení byl předložen poradě vedení Karlovarského kraje k projednání dne 

14. 10. 2019. Jelikož oficiální závěry z této porady ke dni zasedání Komise ještě nebyly známy, její 

členové s nimi budou seznámeni na následujícím zasedání.   

 

Usnesení č. KB 83/09/19, kterým 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. 

 

Materiál obsahující toto usnesení byl předložen RKK k projednání dne 7. 10. 2019, která svým 

usnesením č. RK 1162/10/19 schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč.  

 

Usnesení č. KB 45/11/18, kterým Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje hledat řešení, jakým způsobem vyjmout silnici III. třídy v NPR Rolavské 

vrchoviště mezi bývalými obcemi Rolava a Jelení z běžné silniční sítě. 
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Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. podala žádost na Krajský úřad Karlovarského 

kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vyřazení celkem 5, 734 km dlouhého úseku silnice 

III/2189 v inkriminované oblasti.  

 

Na základě zahájeného správního řízení byly zjištěny skutečnosti, které zabránily vyřazení 

předmětného úseku ze silniční sítě a to zejména z důvodu, že se jedná o úsek komunikace, který zcela 

plní účel silnice III. třídy. Velké množství návrhem dotčených vlastníků sousedních nemovitostí 

vyjádřilo svůj nesouhlas a uvedlo důvody a argumenty pro zachování komunikace v silniční síti 

opírající se o platnou legislativu. Žádost byla zamítnuta.  

 

Bez usnesení. 

 

 

3) Individuální žádost o dotaci Asociace Záchranný kruh ve výši 600 000 Kč na projekt  

„Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2020 v rámci Integrovaného projektu 

Záchranný kruh“ 

 

a 

 

 4) Individuální žádost o dotaci Asociace Záchranný kruh ve výši 400 000 Kč na projekt 

„Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů v roce 2020“   
 

K těmto dvěma bodům a podaným žádostem o dotaci krátce pohovořil p. Lukáš Hutta, výkonný 

manažer Asociace záchranný kruh, z. s. (dále jen „AZK“). 

 

Projekty AZK – podané žádosti o dotaci, navazují na dlouhodobé aktivity, které se zabývají přípravou 

obyvatel na mimořádné události.   

 

Projekt Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech sklízí obdiv a je inspirací 

nejen pro jiné kraje v ČR, ale i pro zahraničí (Středočeský kraj, hl. m Praha, Německo, Slovensko, 

Maďarsko). Plánuje se výstavba 2. krizové etapy. Bylo by potřebné, aby ze strany státu vznikl 

specifický dotační titul pro vybudování takovýchto center a jejich rozvoj. Centrum je velice vytížené 

(obsazenost ze strany škol na 2 roky dopředu).  

 

 

 

 HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 86/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje Asociaci Záchranný kruh ve výši 

600 000 Kč na projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2020 v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 87/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci z rozpočtu kraje Asociaci Záchranný kruh ve výši 

400 000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů v roce 2020“. 

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

 

5) Individuální žádost o dotaci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje  

ve výši 5 400 000 Kč k zabezpečení jeho potřeb v roce 2020   

 

K tomuto bodu krátce pohovořil plk. Ing. Oldřich Volf, Ph. D., náměstek pro IZS a operační řízení 

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.  

 

Částka 5 mil. Kč bude v případě poskytnutí dotace použita na dofinancování nové cisterny, se kterou 

by bylo možno provádět vysokotlaké hašení a částka 400 000 Kč bude využita na zásahy na silnicích 

II. a III. třídy (olejové skvrny, popadané větve atd.).  

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 88/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského 

kraje ve výši 5 400 000 Kč k zabezpečení jeho potřeb v roce 2020. 

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

 

6) Změna listopadového termínu Komise z důvodu mimořádného jednání Zastupitelstva  

KVK 

 

Jelikož v den původně plánovaného zasedání Komise, tj. 11. 11. 2019, se pravděpodobně bude konat 

zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, paní předsedkyně z tohoto důvodu navrhla pro zasedání 

Komise v měsíci listopadu nový termín 4. 11. 2019 od 14:00 hod., o kterém nechala hlasovat.  

 

 

HLASOVÁNÍ:                 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. KB 89/10/19 

 

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

listopadového termínu zasedání Komise z původně plánovaného 11. 11. 2019 na 4. 11. 2019 od 

14:00 hod.  

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

p. Čermák příchod 14:17 hod. 
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7) Různé 

 

 Možnost konání zasedání Komise v prostorách nové „krizové místnosti“ v budově HZS KVK 

(představení technologií ad.) 

 

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

 

                                                                                                     Karla Maříková v. r.   

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje 

 

 

V Karlových Varech, 22. 10. 2019 


