
USNESENÍ 
ze dne 16.12.2020 

 

B e z p e č n o s t n í   r a d a   J i h o č e s k é h o   k r a j e 
 

poř. č. 10/2020 

 

Statut a jednací řád Bezpečnostní rady JčK a Krizového štábu JčK  
Usnesení č. 1/10/2020  
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje  
I. projednala  
aktualizaci Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady a Krizového štábu Jihočeského kraje;  
II. doporučuje hejtmanovi kraje schválit  
Statut a Jednací řád Bezpečnostní rady a Krizového štábu Jihočeského kraje. 
 
Plán činnosti Bezpečnostní rady JčK na rok 2021  
Usnesení č. 2/10/2020  
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje  
schvaluje  
Pracovní plán Bezpečnostní rady Jihočeského kraje na rok 2021. 
 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 240/2000 Sb. za r. 2020 a Plán kontrol dle zákona 
č. 240/2000 Sb. na r. 2021  
Usnesení č. 3/10/2020  
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci o provedených kontrolách podle zákona č. 240/2000 Sb. v roce 2020 a plán kontrol 
podle zákona č. 240/2000 Sb. na rok 2021 na území Jihočeského kraje. 
 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 241/2000 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 239/2000 Sb. 
za r. 2020 a Plán kontrol na r. 2021  
Usnesení č. 4/10/2020  
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci o výsledku provedených kontrol v oblasti krizového řízení (zákon č. 241/2000 Sb.,  
č. 222/1999 Sb., č. 585/2004 Sb., č. 312/2002 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 
320/2001 Sb.) v roce 2020 a Plán kontrol na rok 2021. 
 
Návrh aktualizace Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami ZZS  
Usnesení č. 5/10/2020  
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
Návrh aktualizace Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kraje. 
 
Vyhodnocení nákazové situace v oblasti zvířat v roce 2020   
Usnesení č. 6/10/2020  
Bezpečnostní rada Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
Vyhodnocení nákazové situace v oblasti zdraví zvířat v r. 2020.  
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