
 Bezpečnostní rada 
  obce s rozšířenou působností Milevsko 

 _______________________________________________________________ 
 
   

 
 
Milevsko 24. června 2019 
Č.j.: BO /75/2019-19337 

Počet listů: 4 
          
 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
 

z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko, které se konalo 
v pondělí 24. června 2019 od 09:00 do 10:50 hodin 

v kanceláři starosty města, 1. poschodí, nám. E. Beneše 420, Milevsko 
 

Program: 
 
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení BR ORP Milevsko z prosince 2018. 
2. Předložení a projednání „Dílčího plánu obrany ORP Milevsko“ v návaznosti na 

novelizaci legislativy a Usnesení Vlády ČR č. 516 ze dne 15.08.2018. 
3. Předložení a projednání Plánu nezbytných dodávek včetně zákonem stanovených sestav. 
4. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním obvodu města 

Milevska (HZS JčK  – npor. Bc. Kamenský, DiS.).  
5. Informace o objemu a čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města 

Milevska na rok 2019 vyčleněných na ochranu obyvatel, činnost orgánů v oblasti 
krizového řízení a ostatní správu v oblasti krizového řízení. 

6. Program pro nácvik svolání Krizového štábu ORP Milevsko. 
7. Různé, náměty, připomínky. 
8. Úkoly, usnesení, závěr. 
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Jednání: 

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení Bezpečnostní rady ORP Milevsko 
z prosince 2018 

Starosta města zahájil zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko  
(též „BR ORP“) přivítáním členů BR ORP. Tajemník BR ORP Milevsko konstatoval splnění 
úkolů z usnesení č. 11/18 a usnesení č. 13/18. 

2. Předložení a projednání „Dílčího plánu obrany ORP Milevsko 

Tajemník BR ORP seznámil přítomné s nově vypracovaným Dílčím plánem obrany ORP 
Milevsko v návaznosti na novelizaci legislativy a Usnesení Vlády č. 516 ze dne 15.08.2018. 

Usnesení č. 1/19 
I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko projednala a posoudila  

předložený zpracovaný Dílčí plán obrany ORP Milevsko. 
II. doporučuje starostovi obce s rozšířenou působností Milevsko schválit a podepsat tento 

dokument bez dalších připomínek. 
 
 

3. Předložení a projednání Plánu nezbytných dodávek včetně zákonem 
stanovených sestav 

Tajemník BR ORP seznámil přítomné s Plánem nezbytných dodávek vč. sestavy: seznam 
požadovaných nezbytných dodávek, seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehledem 
dodavatelů nezbytných dodávek se stavem k 31.05.2019. 

Usnesení č. 2/19 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení bere na vědomí 
Informaci o Plánu nezbytných dodávek k datu 31.05.2019 
 

4. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním 
obvodu města Milevska 

Npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS., seznámil členy BR ORP se zprávou o činnosti a stavu HZS 
JčK, PS Milevsko.  

Usnesení č. 3/19 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí Zprávu o činnosti a 
připravenosti Hasičského záchranného sboru JčK, Požární stanice Milevsko na územní ORP 
Milevsko. 
 

5. Informace o objemu a čerpání finančních prostředků ve schváleném 
rozpočtu města Milevska na rok 2019 vyčleněných na ochranu 
obyvatelstva a činnost v oblasti krizového řízení. 

Tajemník BR ORP Milevsko seznámil přítomné s objemem dosavadního čerpání finančních 
prostředků vyčleněných na ochranu obyvatelstva a činnost orgánů v oblasti krizového řízení  
z rozpočtu města Milevska k 31.05.2019.  
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Usnesení č. 4/19 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení bere na vědomí 
informaci o objemu čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města Milevska 
vyčleněných na ochranu obyvatelstva a činnost orgánů v oblasti krizového řízení 
k 31.05.2019.  
  

6. Odborné školení Krizového štábu ORP Milevsko 

Tajemník BR ORP informoval členy BR ORP o programu nácviku svolání Krizového štábu 
ORP Milevsko v měsíci listopadu 2019, popř. při plánovaném cvičení. Předložený text pro 
svolání krizového štábu bude zprostředkován cestou OPIS HZS České Budějovice (ADMS, 
SMS, e-mail) a cestou SMS InfoKanalu.  

Usnesení č. 5/19 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko doporučuje provedení nácviku 
svolání Krizového štábu ORP Milevsko dle plánu činnosti na rok 2019. 
 

7. Různé, náměty, připomínky 

Tajemník BR ORP seznámil přítomné: 

 S průběhem cvičení Zóna 2019 a připravovaným cvičením SUCHO 2019, které se 
uskuteční na území Jihočeského kraje v září 2019. 

 s kontrolní činností dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, u obcí ve správním 
obvodu ORP Milevsko. 

 

Usnesení č. 6/19 
I. Bezpečnostní rada ORP Milevsko bere na vědomí informace o cvičení Zóna 2019 a 

dalších připravovaných cvičení. 
II. Bezpečnostní rada ORP Milevsko bere na vědomí informace o kontrolní činnosti  

u obcí ve správním obvodu ORP Milevsko (Křížanov, Květov, Osek).  
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8. Úkoly, usnesení, závěr 

Tajemník BR ORP zabezpečí zaslání zápisu z jednání všem členům BR ORP, eviduje uložené 
úkoly a informuje předsedu BR ORP o stavu jejich plnění. 
 

 
 
 

Bc. Jiří Batysta                                                  Ing. Ivan Radosta 
tajemník Bezpečnostní rady 

ORP Milevsko 
předseda Bezpečnostní rady 

ORP Milevsko 
 

 
  

 
 

 


