
 Bezpečnostní rada 

  obce s rozšířenou působností Milevsko 
 _______________________________________________________________ 

 

   

Milevsko 22. prosince 2022 

Č.j.: MM 89122/2022 
SZ MM 40684/2022/5 

Počet listů: 4 
          

 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
 

z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko, které se konalo 
v pondělí 19. prosince 2022 od 08:30 do 10:00 hodin 

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

 

Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Zhodnocení:  

➢ epidemiologické situace Covid 19 v rámci ORP,  
➢ situace uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

3. Seznámení s aktualizací Krizového plánu ORP Milevsko.  
4. Informace o provedených kontrolách obcí ve správním obvodu ORP Milevsko a plánu 

kontrol na rok 2023 (zástupce HZS Jčk). 
5. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním obvodu města 

Milevska (PČR – vedoucí Obv. odd. PČR Milevsko, npor. Ing. Jiří Jordán). 
6. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2022, materiálních potřebách a finančním 

rozpočtu na rok 2023. 
7. Předložení Plánu činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 2023.  

8. Různé, náměty, připomínky. 

9. Úkoly, usnesení, závěr. 

  

 



 2 

 

Jednání: 

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení Bezpečnostní rady ORP Milevsko 

z června 2022 

Starosta města zahájil zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko  
(též „BR ORP“) přivítáním členů BR ORP a hostů.  

2. Zhodnocení epidemiologické situace Covid 19 a válečný konflikt na 

Ukrajině a s tím spojená uprchlická krize   

Tajemník BR ORP seznámil přítomné se statistikou a zhodnocením epidemiologické situace 

Covid 19 na území města a ORP za rok 2022, dále byla zhodnocena činnost v rámci 
uprchlické krize, počty běženců UA na území ORP, obcí a plnění úkolů v rámci vyhlášeného 

nouzového stavu. 

Usnesení č. 5/22 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí zhodnocení 
celkové epidemiologické situace a uprchlické krize spojené s válečným konfliktem na 

Ukrajině. 
 

3. Seznámení s aktualizací Krizového plánu ORP Milevsko 

Usnesení č. 6/22 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení vzala na vědomí 
informaci o aktualizaci Krizového plánu obce s rozšířenou působností Milevsko bez dalších 

připomínek. 

4. Informace o provedených kontrolách obcí ve správním obvodu ORP 

Milevsko a plánu kontrol na rok 2023  

Usnesení č. 7/22 

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 2023 bez dalších připomínek. 

 

5. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním 

obvodu města Milevska 

Vedoucí Obv. Odd. PČR Milevsko přednesl zprávu o činnosti a připravenosti PČR Obv. 

Odd. Milevsko. Přítomné informoval o doplnění početního stavu, vybavenosti obvodního 
oddělení. Dále se svým příspěvkem vystoupil zást. vedoucího Územního odboru Police ČR 

Písek, který zhodnotil stav PČR a bezpečnost na území Jihočeského kraje.  
 

Usnesení č. 8/22 

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

připravenosti a bezpečnosti z pohledu Policie ČR. 
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6.   Zpráva o finančním hospodaření za rok 2022, materiálních         

      potřebách a finančním rozpočtu na rok 2023 

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 19.12.2022 a návrhem rozpočtu na rok 2023 bez dalších 
připomínek.  

 
Usnesení č. 9/22 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí informaci o objemu 
čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města Milevska. 

  

7.  Předložení Plánu činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 

2023. 

Usnesení č. 10/22 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko po posouzení doporučuje 

předsedovi BR ORP schválit Plán činnosti Bezpečnostní rady ORP Milevsko na rok 2023 bez 
dalších připomínek 

 

8. Různé, náměty, připomínky 

Tajemník BR ORP seznámil přítomné: 

➢ Plán změny Statutu KŠ ORP – doplněk č. 10 

➢ Plánovaný nácvik krizového štábu v roce 2023 

 

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. 
 

 

 

 

     Ing. Ivan Radosta    Bc. Jiří Batysta, DiS. 

předseda Bezpečnostní rady 
ORP Milevsko 

tajemník Bezpečnostní rady 
ORP Milevsko 
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