Záznam z jednání k SLLD s Krajským ředitelstvím HZS MSK
Dne 2. 7. 2015, Bruntál
Přítomni: Ing. Jiří Patrovský, Ing. Žaneta Pekárková, Mgr. Zdeněk Macrineanu, Ing. Pavel Kolář, Bc.
Ivana Metelková
Schůzka byla svolána k projednání SCLLD, konkrétně záměrů HZS pro území ORP Bruntál. Na úvod
bylo zmíněno účelové vymezení podpory pro IZS z IROP pro jednotky II. a III. typu a pro definované
vybavení dané definovaným hrožením větrnými smrštěmi, orkány, nadprůměrnými sněhovými
srážkami a námrazami. Dále bylo zmíněno, že všechny projekty musí doporučit KŘ HZS.
Ing. Patrovský: Krajské ředitelství má zpracován návrh, co je potřeba v jednotlivých jednotkách
udělat. Nyní čeká na podrobnější podmínky, podle kterých se bude tento návrh upřesňovat. Poté se
bude jednat se starosty.
Dotčené jednotky a ve stručnosti potřeby:
1. Horní Benešov II. – nová zbrojnice.
2. Světlá Hora II. bude v novém objektu – je potřeba zateplení, nový vchod.
3. Karlova Studánka II. má opravenou zbrojnici – je potřeba úprava úzkých vrat.
4. Bruntál II. – vybavení pro vodní záchranáře, kteří v území nemají žádnou podporu.
5. Dvorce II. – kotelna, vytápění objektu, úprava dispozice.
6. Andělská Hora III. – úpravy půdní vestavby.
7. Vrbno pod Pradědem II. – nová výstavba.
A samozřejmě potřebná technika, která bude jasně definovaná.
Kolář: Máte dvě možnosti financování, a to napřímo kraj, kde je dotace 75-85%, druhou možností je
přes MASku, kde je dotace 95%.
Ing. Patrovský: My jsme přišli s návrhem, co je pro nás důležitější. Je to však o diskusi v rámci ORP
Bruntál. Pro nás je nejdůležitější stavba zbrojnice ve Vrbně p/P. Zde je nejvyšší typ jednotky, která
však sídlí ve dvou objektech. Pro akce schopnost je to špatně. Bude se stavět na zelené louce u
benziny ve Vrbně.
Máme nastavený systém, aby měly stejné jednotky stejné vybavení, každé jednotka má určitou
specializaci a k tomu odpovídající vybavení.
Metelková: Projekty realizované přes MAS je potřeba nastavit i z hlediska přidané hodnoty projektů,
tedy plnění společenských funkcí hasičů, dlouhodobá spolupráce s různými subjekty v území a
zapojování do dění v obcích. Projekty budou hodnoceny i z hlediska přístupu k ochraně ŽP,
zaměstnanosti, hodnocena je i inovativnost projektu apod.
Ing. Patrovský: Jsme zvyklí dělat projekty i s měkkou částí. Dělám to i v rámci příhraniční spolupráce.
Zpracujeme seznam projektů, které budou doplněny o měkké akce, odůvodnění apod. Po vzájemném
odsouhlasení či doplnění budeme jednat v tomto smyslu i se starosty, aby projekty byly včas
nachystány pro výzvy.
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Diskuse byla vedena i o samotných výzvách s tím, že je potřeba se vzájemně informovat o
připravenosti krajem doporučených projektů tak, aby výzvy byly směřovány na konkrétní projekty a
nedocházelo k tomu, že by projekty nebyly z důvodu převisu uspokojeny.
Metelková: Součástí strategie je i analytická část, kam ještě musíme doplnit právě oblast HZS, s tím
můžete také pomoci. Je potřeba doplnit přehled jednotek a stručně popsat současný stav a potřeby.
Ing. Pekárková: samozřejmě s tím můžeme pomoci. Můžeme také připomínkovat strategii. Máme
připraven vlajkový projekt v rámci příhraniční spolupráce, kde jsou zahrnuty také měkké akce typu
vzdělávání apod.
Závěr:
HZS zpracuje seznam projektů, kde bude v první fázi uvedena jednotka, co chce pořídit, stav
rozpracovanosti, náklady, apod. v další fázi spolupráce (partner + měkká akce), inovace apod.
MAS HJ zašle strategii k připomínkování.
Budeme se vzájemně informovat o dalším postupu či aktuálním stavu přípravy a výzev.
Zapsala: Metelková
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