
  

 Bezpečnostní rada 
  obce s rozšířenou působností Milevsko 

 _______________________________________________________________ 
 
   
 
 

Milevsko 12. června 2017 
  Č.j.: BO /62/2017-19337 
  Počet listů: 2 
          
 

ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  
 

z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko, které se konalo 
v pondělí 12. června 2017 od 09:00 do 10:00 hodin 

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

 
Přítomni: Ing. Ivan Radosta   starosta města 
 Mgr. Martin Třeštík  místostarosta města 
 Ing. Vladimíra Štorková  tajemnice Městského úřadu Milevsko 
 npor. Bc. L. Kamenský, DiS. velitel stanice HZS JčK Milevsko 

Jan Krlín    ředitel Městské policie Milevsko 
 Bc. Jiří Batysta, DiS.  tajemník BR ORP  

   
Omluveni: npor. Ing. Jiří Jordán  vedoucí OO Milevsko, Policie ČR 

David Matoušek   velitel JSDH Milevsko 
 
Program: 
 
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení BR ORP Milevsko z prosince 2016. 
2. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístěných ve správním obvodu města Milevska 

(HZS Jčk - npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS.).  
3. Informace o objemu a čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města Milevska na 

rok 2017 vyčleněných na ochranu obyvatel, činnost orgánů v oblasti krizového řízení a ostatní 
správu v oblasti krizového řízení. 

4. Program pro nácvik svolání Krizového štábu ORP Milevsko. 
5. Různé, náměty, připomínky. 
6. Úkoly, usnesení, závěr. 

  

 



  

Jednání: 
 

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení BR ORP Milevsko z prosince 2016. 
 
Usnesení č. 1/17 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí, že usnesení č. 12/16, 
č. 13/16 z prosince 2016 byla splněna bez dalších připomínek. 
 

2. Zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS umístněných ve správním obvodu  
            města Milevska. 
 

Usnesení č. 2/17 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí Zprávu o činnosti  
a připravenosti HZS Jihočeského kraje v rámci IZS na územním obvodu ORP Milevsko. 

3. Informace o objemu a čerpání finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města 
Milevska k 31.05.2017 vyčleněných na ochranu obyvatel, činnost orgánů v oblasti 
krizového řízení a ostatní správu v oblasti krizového řízení. 

 
Usnesení č. 3/17 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko 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 31.05.2017.  
 

4. Program pro svolání nácviku Krizového štábu ORP Milevsko. 
 
Usnesení č. 4/17 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko doporučuje provedení nácviku svolání 
Krizového štábu ORP Milevsko v měsíci listopadu 2017. 
 

5. Různé, náměty, připomínky. 
 
Usnesení č. 5/17 

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí informaci  
o výsledcích kontrol dle zák. 240/2000 Sb. zákon o krizovém řízení  ve znění pozdějších předpisů 
provedených u obcí ve správním obvodu ORP Milevsko. 
II.  Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí informaci o nelegální 
migraci 
III. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí informaci  
o cvičení „Blackout 2017“. 
IV. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko bere na vědomí, že zápisy z jednání  
BR ORP budou v upravené formě zveřejněné na webu města. 
 

6. 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. Jednání BR ORP Milevsko bylo ukončeno 
12.06.2017 v 10:00 hodin. 

 
Bc. Jiří Batysta            Ing. Ivan Radosta 

tajemník Bezpečnostní rady 
ORP Milevsko 

předseda Bezpečnostní rady 
ORP Milevsko 

 


