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KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského  

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

 

 
 

USNESENÍ  

z 30. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje  

(dále jen „Komise“) 

konaného dne 9. 12. 2019 ve 13:00 hod., 

místo konání: Místnost Krizového štábu Karlovarského kraje, budova Hasičského záchranného 

sboru Karlovarského kraje  

 

 

Přítomni:   Karla Maříková, Ing. Kamil Řezníček, Bc. Ladislav Zapf, DiS., Renata Oulehlová, Mgr. 

Jindřich Čermák, Martin Mareš, DiS., Věra Maříková, Ing. Zdeněk Míkovec 

 

Omluveni:   PhDr. Zdeněk Soukup, Karel Vít, Petr Kvasnička, Bc. Pavel Čekan 

                      

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

  

 

 

  

Jednání Komise zahájila ve 13:00 hod. a ukončila ve 14:30 hod. předsedkyně komise p. Karla 

Maříková. 

 

 

 

1) Úvod, seznámení s programem, odhlasování přítomnosti hostů  

 

2) Kontrola usnesení 

 

3) Krizový štáb Karlovarského kraje – představení nové místnosti, informace o činnostech 

(Mgr. Roman Sviták – vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚKK) 

    

4) Informace k situaci dobrovolných hasičů ve Staré Roli  

5) Plán práce Komise na rok 2020 

 

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 93/12/19 

 

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 94/12/19 

 

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, která souhlasila s poskytnutím finančního daru v maximální výši 20 000 Kč. V Radě 

Karlovarského kraje bylo uvedené projednáno dne 4. 11. 2019, která svým usnesením č. 

RK 1271/11/19 schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč.  

Smlouva již byla uzavřena a finanční dar panu Kovaříkovi odeslán na účet.   

 

Bez usnesení. 

 

 

3) Krizový štáb Karlovarského kraje – představení nové místnosti, informace 

o činnostech 

 

K tomuto bodu hovořil Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Karlovarského kraje.  

 

Krizový štáb Karlovarského kraje je pracovním orgánem hejtmanky pro řešení mimořádných událostí 

a krizových stavů, která jej může svolat, pokud je naplněn jeden ze stanovených případů.  

Je složen z Bezpečnostní rady Karlovarského kraje a stálé pracovní skupiny tohoto krizového štábu.  
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Bezpečnostní rada Karlovarského kraje je poradním orgánem hejtmanky pro přípravu na krizové 

situace. Je složen z 10 členů, které jmenuje hejtmanka jakožto předsedkyně této rady. Na jednáních 

této rady je projednáván a posuzován stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace 

na území kraje.   

 

Členové Komise byli také okrajově seznámeni s tzv. krizovou legislativou a pojmy jako je například 

mimořádná událost, krizová situace a krizové stavy. 

 

Zrekonstruovaná místnost Krizového štábu Karlovarského kraje s technickým vybavením je 

využitelná pro: 

- zasedání Krizového štábu Karlovarského kraje  

- školení členů Krizového štábu Karlovarského kraje 

- jednání s pracovníky odpovědnými za problematiku krizového řízení (např. ORP, PČR, HZS, KVV) 

- semináře a školení v oblasti krizového řízení (např. IS ARGIS, IS KRIZKOM, HOPKS) 

- jednání komisí Karlovarského kraje (např. Povodňové, Epidemiologické, Nákazové) 

 

Na konci svého příspěvku hovořil Mgr. Sviták o projektu „Společné operační středisko 112“. 

 

Bez usnesení. 

 

 

4) Informace k situaci dobrovolných hasičů ve Staré Roli 
 

Předsedkyně Komise p. Karla Maříková v krátkosti seznámila členy Komise s nastalou situací 

u Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Roli. 

 

Město Karlovy Vary požadovalo po tomto sboru náklady za energie ve výši 40 000 Kč v městem 

pronajímaném objektu s tím, že v případě neuhrazení těchto energií hrozí hasičům vypovězení 

nájemní smlouvy.   

Sbor tyto náklady, bez finančního příjmu, fungující na bázi dobrovolnosti jeho členů, nemá z čeho 

uhradit.  

  

Bez usnesení. 

 

 

5) Plán práce Komise na rok 2020 

 

Návrh plánu práce Komise na rok 2020 byl zpracován a rozeslán členům Komise před jednáním 

k případnému vyjádření, či doplnění.  

 

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

 

Usnesení č. KB 95/12/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje schvaluje „Plán práce Komise 

na rok 2020“ v předloženém znění s výhradou doplnění dvou bodů „Krajská hygienická stanice 

Karlovarského kraje – epidemie, nemoci“ a „5G síť - informace“. 

Plán práce může být také doplněn v průběhu roku v souvislosti s aktuálními bezpečnostními 

potřebami a problémy Karlovarského kraje.   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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6) Různé 

 

 Cvičení složek IZS v Karlovarském kraji Aero 2018 

 Cvičení složek IZS v Karlovarském kraji Synthomer 2019  

 

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Tereza Pásková 

zapisovatelka 

 

 

                                                                                                     Karla Maříková v. r.   

 

                                                                                        předsedkyně Komise pro řešení otázek 

                                                                                                          bezpečnosti kraje 

 

 

V Karlových Varech, 16. 12. 2019 


