
 Bezpečnostní rada 
  obce s rozšířenou působností Milevsko 

 _______________________________________________________________ 
 
   

 
 
Milevsko 17. prosince 2018 
          
 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
 

z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko, které se konalo 
v pondělí 17. prosince 2018  

 
          

Program: 
 
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení BR ORP Milevsko z června 2018. 
2. Informace k aktualizaci Krizového plánu ORP Milevsko, Harmonogram aktualizace 

Krizového plánu ORP Milevsko – rozpracování typových plánů dle provedené analýzy 
rizik (HZS Jčk velitel PS Milevsko npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS.).  

3. Informace o provedených kontrolách obcí ve správním obvodu ORP Milevsko a plánu 
kontrol na rok 2019 (HZS Jčk velitel PS Milevsko npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS.,  
Bc. Jiří Batysta). 

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

5. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2018, materiálních potřebách a finančním 
rozpočtu na rok 2019. 

6. Projednání a posouzení Jednacího řádu a Statutu KŠ ORP Milevsko. 
7. Vyhodnocení svolání Krizového štábu ORP Milevsko.  
8. Předložení Plánu činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 2019.  
9. Různé, náměty, připomínky. 
10. Úkoly, usnesení, závěr. 
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Jednání: 

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení BR ORP Milevsko z června 2018 

2. Informace k aktualizaci Krizového plánu ORP Milevsko  

Usnesení č. 7/18 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení vzala na vědomí 
informaci o jednotlivých aktualizacích Krizového plánu obce s rozšířenou působností 
Milevsko bez dalších připomínek. 

3. Informace o provedených kontrolách obcí ve SO ORP Milevsko 

Usnesení č. 8/18 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení vzala na vědomí 
informaci o provedených kontrolách obcí ve správním obvodu ORP Milevsko a plánu kontrol 
na rok 2019 bez dalších připomínek. 

4. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS ve správním obvodu 
ORP Milevsko 

Usnesení č. 9/18 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení bere na vědomí 
Zprávu o činnosti a připravenosti JSDH obce v rámci IZS v územním obvodu ORP Milevsko. 

5. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2018, materiálních 
potřebách a finančním rozpočtu na rok 2019 v oblasti ochrany 
obyvatel, činnosti orgánů a ostatní správy v oblasti krizového řízení 

Usnesení č. 10/18 
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 obyvatel a ostatní správy v oblasti krizového řízení k 31.12.2018  
a návrh rozpočtu na rok 2019. 

6. Projednání a posouzení Jednacího řádu a Statutu KŠ ORP Milevsko 

Usnesení č. 11/18 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko posoudila a bere na vědomí nové 
znění Jednacího řádu a Statutu KŠ ORP Milevsko a doporučuje předsedovi schválit uvedené 
dokumenty bez dalších připomínek. 

7. Vyhodnocení svolání KŠ ORP Milevsko z měsíce listopadu 2018 

Usnesení č. 12/18 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí vyhodnocení 
svolání KŠ ORP Milevsko. 
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8. Předložení Plánu činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 
2019 

Usnesení č. 13/18 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení doporučuje starostovi 
města schválit Plán činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 2019 bez dalších 
připomínek. 
 

9. 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 
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