
 Bezpečnostní rada 

  obce s rozšířenou působností Milevsko 
 _______________________________________________________________ 

 

   

 

 

Milevsko 13 prosince 2021 

Čj. BO /87/2021-19337 

Počet listů: 3 

          

 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
 

z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko, které se konalo 

v pondělí 13. prosince 2021 od 08:00 do 10:00 hodin 

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

 

 

Program: 

1. Zahájení, plnění usnesení, zhodnocení pandemie COVID – 19 v rámci ORP. 

2. Seznámení s aktualizací Krizového plánu ORP Milevsko – plán nezbytných dodávek.  

3. Informace o provedených kontrolách obcí ve správním obvodu ORP Milevsko a plánu 

kontrol na rok 2022 (zástupce HZS Jčk). 

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

Milevska (JSDH – velitel JSDH Milevsko D. Matoušek). 

5. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2021, materiálních potřebách a finančním 

rozpočtu na rok 2022. 

6. Předložení Plánu činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 2022.  

7. Různé, náměty, připomínky. 

8. Úkoly, usnesení, závěr. 
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Jednání: 

1. Zahájení a přivítání hostů, plnění předchozích usnesení  

2. Informace k aktualizaci Krizového plánu ORP Milevsko – Plánu 

nezbytných dodávek  

Usnesení č. 5/21 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení vzala na vědomí 

informaci o aktualizaci Krizového plánu obce s rozšířenou působností Milevsko  

a jednotlivých aktualizovaných sestav Plánu nezbytných dodávek bez dalších připomínek. 

II. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po projednání a posouzení  

aktualizace Krizového plánu ORP Milevsko a plánu nezbytných dodávek doporučuje 

předsedovi ji schválit bez dalších připomínek. 

3. Informace o provedených kontrolách obcí ve SO ORP Milevsko 

Usnesení č. 6/21 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení vzala na vědomí 

informaci o provedených kontrolách obcí ve správním obvodu ORP Milevsko v roce 2021  

a plánu kontrol na rok 2022 bez dalších připomínek. 

 

4. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve 

správním obvodu města Milevska 
David Matoušek – velitel JSDH Milevsko seznámil členy BR ORP se zprávou o činnosti  

a stavu JSDH Milevsko.  

Usnesení č. 7/21 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí Zprávu o činnosti  

a připravenosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Milevska. 

 

5. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2021, materiálních 

potřebách a návrhu finančního rozpočtu na rok 2022 v oblasti 

ochrany obyvatel, činnosti orgánů a ostatní správy v oblasti 

krizového řízení 

Usnesení č. 8/21 

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 31.12.2021  

a návrh rozpočtu na rok 2022 bez dalších připomínek. 

6. Předložení Plánu činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na  

rok 2022 

Usnesení č. 9/21 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení doporučuje 

předsedovi BR ORP schválit Plán činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 2022 bez 

dalších připomínek. 
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7. Různé, náměty, připomínky 

Tajemník BR ORP seznámil přítomné: 

➢ oblast testování 

• povinné testování zaměstnanců, nákup AG testů, respirátorů 

• distribuce AG testů do školských zařízení v rámci ORP 

• přetíženost testovacích míst, vyhrazená doba pro žáky  

➢ ukončení realizace dotačního titulu na vybudování „Protipovodňového monitorovacího 

systému“, 

➢ s financováním a provozem krizových školských zařízení zřízených na základě pokynu 

hejtmana JčK – náklady proplaceny ze strany KÚ JčK, 

➢ se zápisem z jednání ÚKŠ ze dne 06.12.2021, 

➢ Informace z pracovní porady pracovníků KŘ ze dne 08.12.2021 

• podíl proočkovanosti v kraji 

• seznámení se systémem vyhlašování karantény 

➢ s informací o doplnění členů BR ORP a KŠ ORP – leden 2022 po nástupu nové tajemnice 

a nových vedoucích odborů, 

➢ informace HZS, PČR, MP k aktuální situaci v rámci ORP 

 

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 

 

 

 

 

 

 


