Zápis
z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
konaného 30. 1. 2018 od 16.30 hod v Bílých Poličanech
Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, Ing. J. Šeps, J. Vrba, M. Řeháková, M. Bárta, V.
Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, J. Řeháček, O. Ptáček
Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, M. Kligl, P. Němečková, R. Steinerová
Omluvení: J. Burdychová, E. Steinerová, Ing. D. Bittnerová.
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH
4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH
5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH
6. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH
7. Různé
8. Závěr
1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu
Jiří Orsák pozdravil přítomné, přečetl program a zahájil jednání. Zapisovatelkou byla navržena
Martina Machačová, ověřovateli zápisu Ing. Jiří Šeps a Otta Ptáček.
Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
2. Kontrola plnění usnesení
Z předchozího jednání nebyly uloženy žádné úkoly k plnění.
3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH
• Plzeňský kraj
- informace o finančním podvodu pracovnice kanceláře v částce kolem 800.000,- Kč
- VV SH ČMS schválil půjčku Plzeňskému kraji v částce 300.000,- Kč
- v letošním roce se má v tomto kraji pořádá MČR mládeže a dorostu i MČR TFA, vše
je pod kontrolou a závody zde proběhnou
• SH ČMS
- MV by mělo zaslat peníze do našich hasičských škol, na HZS dostávají velkou
částku peněž na vzdělávání, dobrovolným hasičům tento zdroj financí bohužel chybí
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- v rozpočtu Královéhradeckého kraje máme vyhrazené 2 mil. na činnost našeho
Sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, otázkou je zda tuto částku zastupitelstvo
KHK schválí
4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH
- V letošním roce bude provedena kontrola na OSH Trutnov.
- Možné proškolení revizorů po domluvě s panem Jirotou (14. 3. 2018).
- Nutno mít referentské zkoušky ke služebním automobilům.
- Každé OSH na krajské sdružení zašle plán práce, zprávu starosty (nutno předat hejtmanovi
KHK) a hlášení činnosti.
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5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH
Předložené návrhy byly schváleny.
Jednotlivá OSH odevzdají na krajské sdružení originál návrhy k vyznamenání na Den kraje 2018
do 9. 2. 2018.
Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Informace z činnosti Odborných rad KSH
• KKRR:
- termín pro inventuru KSH KHK stanoven na 3. 3. 2018 od 9.00 hod. v kanceláři
Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje v Trutnově
- inventární komise: Ivan Kraus, Ing. Dagmar Bittnerová (HK), Milan Moravec
(TU), Josef Klouček (RK), Jaroslava Žemličková (JC), Jana Kubešová (NA).
Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0
• KOR Represe:
- ve dnech 17. – 18. 2. proběhne v Přibyslavi Odborný seminář vedoucích KORR a
OORR, Královéhradecký kraj byl pověřen zpracováním reprezentace svého kraje
- vytvoření prezentací o ÚHŠ v Bílých Poličanech, MČR CTIF, projekt CAS,
setkání přípravek a další informace z HZS KHK
- GŘ HZS vydává zaměření školení na rok 2018, byla na tato tématra zpracována
(Šeps-TU) prezentace „Výcvikový rok“ – rozešle se na jednotlivá OSH, možnost
zveřejnění na webových stránkách
- KK PS – na dalším jednání VV KSH 15. 3. 2018 proběhne jmenování hlavního
rozhodčího soutěže (navržen Pavel Marschal) a velitel soutěže (navržen Milan
Bárta), do konce dubna pak musí být vyhotoveny propozice
- KK TFA – také na dalším jednání proběhne jmenování hlavního rozhodčí soutěže
a velitele soutěže
- KORR se sejde 17. 2. 2018 v Přibyslavi
- vedoucí KORR navrhl přizvat na další jednání VV KSH pana Pavla Marschala
(KK PS) a zástupce z SDH Hřibojedy (ohledně informací k závodu českého
poháru, pod kterou KSH převzalo záštitu)
• KOR Prevence:
- Dne 13. dubna 2018 proběhne Den požární bezpečnosti (v Hradci Králové)
- probíhá školení preventistů III. a II., potřeba proškolit také preventisti I.
- je potřeba pořádat besedy na školách – nutno se škole nabídnout
- POODM – vznesen návrh, zda nevyhodnocovat kolo republikové s krajským
vyhodnocením v Bílých Poličanech  ÚORP se tímto bude zabývat na dalším
jednání
• KOR Mládeže:
- KK mládeže a dorostu – přípravy v plném proudu, poděkování patří Milanu
Kliglovi (vedoucí OORM Náchod), který pečlivě pracuje na přípravách KK
- Setkání přípravek proběhne 21. dubna 2018 v Holovousech (OSH Jičín),
disciplíny: branný závod, štafeta dvojic a požární útok (je však na kolektivech,
zda odběhnou všechny dané disciplíny, mají možnost po domluvě ukázat i svoji
nacvičenou scénku), propozice se brzy rozešlou, po domluvě objednáno 100 ks
„soptíků“ cca 50,- Kč/ks
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• Aktiv ZH:
- Krajský aktiv ZH Královéhradeckého kraje se v letošním roce sejde
v Třebechovicích v Betlémě (OSH Rychnov nad Kněžnou)
7. Různé
• „Hasík“:
- dotace z GŘ
- 14 HZS + 12 DH (NA-2, JC-2, TU-7 + 1)
• Bílé Poličany:
- v pondělí 5. 2. 2018 proběhne schůzka ohledně bourání komína - společnost
Umbrella s.r.o.
- do 30. 6. 2018 musí být provedena rekonstrukce koupelny
- z loňské dotace byly pořízeny nové kompletní stany s podsadou (celkem
k dispozici 42 stanů, tedy 84 míst pro děti a vedoucí)
- stále v jednání smlouva o dokoupení pozemku od HVP
• Ples OSH Jičín:
- dne 17. 3. 2018 proběhne ples OSH Jičín ve Valdicích
• Ples SH ČMS:
- dne 24. 2. 2018 proběhne ples 23. reprezentační ples SH ČMS (rozdány plakáty)
• Vyhlášení Českého halového poháru 2018:
- zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz i www.kshradeckr.cz
• Vzdělávací kurzy SH ČMS:
- pro Hlavní vedoucí tábora – 16. – 18. 3. 2018 v Přibyslavi
- na Zdravotníky zotavovacích akcí – 16. – 18. 3. 2018 a 13. – 15. 4. 2018 v
Přibyslavi
- více informací na www.dh.cz i www.kshradeckr.cz
• Vyhlášení hasičských soutěží pro rok 2018:
- seznam soutěží zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz
• PYROCAR 2018:
- proběhne ve dnech 18 a 19.8.2018 na letišti v Přibyslavi
- maximální účast 350 hasičských aut
8. Závěr
Konec jednání v 18:30 hod.
Předsedající: Jiří Orsák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps,

Otto Ptáček

Zapisovatelka: Martina Machačová
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9. Usnesení
z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
30. 1. 2018 od 16.30 hod v Bílých Poličanech
Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje po projednání
přednesených zpráv a informací přijímá následující
Usnesení
1) Bere na vědomí:
- Návrhy na vyznamenání udělované KSH

2) Schvaluje:
- Datum Inventury – 3. 3. 2018 a inventární komisi: Ivan Kraus, Ing. Dagmar
Bittnerová (HK), Milan Moravec (TU), Josef Klouček (RnK), Jaroslava
Žemličková (JC), Jana Kubešová (NA).

Hlasování: Pro – 11
Proti – 0
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Zdržel se – 0

V Bílých Poličanech 30. 1. 2018

Předsedající: Jiří Orsák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps,

Otto Ptáček

Zapisovatelka: Martina Machačová
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