Zápis
z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
konaného 30. 8. 2018 od 16.30 hod v Bílých Poličanech
Přítomní členové VV: J. Orsák, Ing. J. Šeps, J. Burdychová, M. Řeháková, M. Bárta, E.
Steinerová, V. Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, O. Ptáček
Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, J. Netík, P. Němečková, J. Martincová
Omluvení: L. Válek, I. Kraus, J. Vrba, J. Řeháček, 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 Marcela Hlávková a Ing. Jiří Šeps.
Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0
2. Kontrola plnění usnesení
Z předchozího jednání nebyly uloženy žádné úkoly k plnění. Akce KSH KHK 2018 máme
zcela za sebou a schválená vyznamenání byla vyhotovena.
3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH
• Starosta SH ČMS:
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s hlubokým zármutkem oznámilo
smutnou zprávu, že dne 18. srpna 2018 zemřel dlouholetý starosta SH ČMS pan
Ing. Karel Richter ve věku 67 let.
- Poslední rozloučení proběhlo v úterý 28. srpna 2018 v Praze.
- Stanovy SH ČMS neřeší, aby vedení převzal 1. náměstek starosty, proto se
uskuteční dne 6. 9. 2018 Vedení SH ČMS a dále pak Výkonný výbor SH ČMS.
• Tragická nehoda hasičů na Šumpersku:
- Neštěstí se stalo v okamžiku, kdy hasiči jeli k dopravní nehodě. Hasičské auto
havarovalo a zemřel velitel zásahu.
- Jiří Orsák se zúčastní posledního rozloučení.
• PYROCAR 2018:
- Pochvala pořadatelům za skvěle zorganizovanou akci.
- Byla zde k vidění řada zajímavých novinek.

1

• Táborová základna – Bílé Poličany:
- Vyhrán spor s památkáři – KÚ Královéhradeckého kraje rozhodl, že je náš záměr
schválen. Upraví se pouze barva fasády a bude provedena změna ve členění oken.
- Bude podána žádost o stavební povolení ve Dvoře Králové nad Labem, poté bude
zahájeno bourání komína.
- Proběhly již 3 turnusy a 4. bude od 27. – 29. 9. 2018 (Praha)
- Ve dnech 14. – 15. 9. 2018 se uskuteční brigáda na částečné bourání stanů.
• Dotace:
- Přislíbeny peníze na 2 ks požárních stříkaček.
- Schváleny dotace KÚ na činnost pro sdružení hasičů.
- OSH Rychnov nad Kněžnou a OSH Náchod
- pořízení oživovacích přístrojů jednotkám SDH (projekt Česko-Polský)
- dotace činní cca 660.000,- Kč
- období na 5 let (v účetnictví KSH)
- projekt musí být hotov do konce září 2018
- další financování je potřeba projednat s KÚ KHK a s jednotkami SDH
• Výsledky MČR:
- Jiří Orsák seznámil přítomné s výsledky na MČR mládeže i MČR požárního
sportu (viz. příloha č. 1)
• MČR CTIF 2018:
- Akce se uskuteční v pátek 28. září 2018 ve Dvoře Králové nad Labem
- Plakát akce již zveřejněn, jednotlivá OSH obdržela 3 ks výtisků k vyvěšení
v kanceláři.
• Přehlídka oslav ke 100 letům ČSR:
- Akce se uskuteční 28. října 2018
- KSH Královéhradeckého kraje delegovala K. Steinera jako praporečníka
- Na tuto událost je třeba objednat igelitovou ochranu na krajský prapor – zařídí
Machačová
Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH
Přítomní byli seznámeni s rozpočty jednotlivých akcí KSH KHK. (viz. příloha č. 2)
5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH
Předložené návrhy byly schváleny.
Schváleno všemi hlasy: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Informace z činnosti Odborných rad KSH
• Aktiv ZH KHK:
- Uskuteční se ve čtvrtek 6. září 2018 v Třebechovicích pod Orebem a v Semechnici
- Vstupné do Betléma je 60,- Kč/senior
- Dárek v podobě hrníčku cca 100,- Kč/ks
- Občerstvení – 10.000,- Kč
- OSH Rychnov nad Kněžnou získalo dotaci 20.000,- Kč
• KOR Represe:
- V příštím roce bude před Krajským kolem v požárním sportu schůzka, kde se
domluví věci potřebné pro hladký průběh KK.
- V letošním roce byla kritika na občerstvení, rozpis rozhodčích a celkový průběh
soutěže.
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• KOR Mládeže:
- LŠI v Malých Svatoňovicích úspěšně zvládnuta – 34 účastníků.
- Poděkování patří OSH Trutnov, obci Malé Svatoňovice a všem účastníkům.
- Dostává se poptávky po větší kapacitě, která však není možná z důvodů malého
počtu lektorů.
- Pokud má někdo zájem, musí si hlídat včasné přihlášení.
- KK mládeže proběhlo dle řádné přípravy pod vedením Milana Klígla – nejen jemu,
ale celému OSH Náchod patří veliké poděkování.
- Setkání hasičských přípravek KHK, zde patří poděkování OSH Jičín, SDH a obci
Holousy. Akce se vydařila a je otázkou, zda uspořádat toto Krajské setkání i v roce
2019.
• KOR Prevence:
- Neprošel návrh na vyhodnocení republikového kola s kolem krajským, dále bude
probíhat samostatně.
7. Různé:
• Bárta: informoval přítomné o problému s kontaminací pitné vody, užitkovou vodou z
vlastního zdroje ÚHŠ. Vzhledem k tomu, že tento problém vznikl v souvislosti s
uskutečněním letní táborové aktivity, požaduje vysvětlení, kdo nahradí případnou
škodu.
• Orsák: informoval, že probíhá šetření události a případnou škodu uhradí KSH
Královéhradeckého kraje, které je provozovatelem tábora. Poukázal také na tu
skutečnost, že propojení potrubí pitné a užitkové vody by nemělo být provedeno.
- Faktura za proplachování a dezinfekci – 20.780,- Kč bude uhrazeno po dokončení
šetření.
8. Závěr
Konec jednání v 18:00 hod.
Předsedající: Jiří Orsák
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps,

Marcel Hlávková

Zapisovatelka: Martina Machačová
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9. Usnesení
z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
30. 8. 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:
2) Schvaluje:
- Návrhy na vyznamenání udělované KSH
- Praporčíka – Karla Steinera a objednání igelitové ochrany na krajský prapor

Hlasování: Pro – 10
Proti – 0
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Zdržel se – 0

V Bílých Poličanech 30. 8. 2018

Předsedající: Jiří Orsák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps,

Marcela Hlávková

Zapisovatelka: Martina Machačová
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