Zápis
z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
konaného 31. 1. 2019 od 16.30 hod v Bílých Poličanech
Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus. Ing. J. Šeps, J. Vrba, J. Burdychová, M. Řeháková,
M. Bárta, E. Steinerová, V. Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, O. Ptáček, J. Řeháček,
Ing. D. Bittnerová
Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, J. Netík, R. Steinerová, J. Martincová
Omluvení:
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 Milada Řeháková a Ing. Vladimír
Vondruška.
Schváleno všemi hlasy: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
2. Kontrola plnění usnesení
• Volba starosty SH ČMS
- 8. 12. 2018 byl novým starostou SH ČMS zvolen Jan Slámečka, který obdržel 320
hlasů z celkového počtu 399 možných hlasů
• Rekonstrukce objektu bývalé kotelny ÚHŠ Bílé Poličany
- KSH KHK obdrželo konečně souhlas od HVP o napojení rozvodu plynu a o
napojení na veřejný vodovod
- Dne 5. 2. 2019 byla podepsána smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN)
- čeká se na příznivé počasí, aby mohl být zbourán komín
- Jiří Orsák pracuje na harmonogramu celé rekonstrukce
• Z posledního jednání zbývá k plnění z usnesení – uzavření smluv o spolupráci
- během února se domluvené smlouvy o spolupráci uzavřou
3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH
Jiří Orsák seznámil přítomné se zápisem z jednání Výkonného výboru SH ČMS, který se
konal 24. 1. 2019 v Přibyslavi:
• Připravuje se XXIV. celorepublikový ples SH ČMS, který se uskuteční v sobotu
16. března 2019 od 19.00 hod. v hotelu Clarion v Ostravě
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• Tradiční Gala odpoledne hasičského sportu, které pořádá SH ČMS k vyhodnocení
uplynulé sportovní sezony, se konalo v sobotu 19. ledna 2019 v Divadle U Hasičů
• VV SH ČMS schválil po mluvnické úpravě návrh dohody o spolupráci s hasiči
z Maďarska a Zahraniční zprávu za rok 2018 včetně plánu výjezdů družstev SH ČMS
a delegací SH ČMS do zahraničí v roce 2019
• Jelikož hasiči nosí neoprávněně znak SH ČMS se státním symbolem ČR, kancelář SH
ČMS vypracuje návrh na novelizaci Zákona o státních symbolech ČR a zpracuje raději
i nový výtvarný návrh na znak SH ČMS bez státních symbolů ČR
• SH ČMS obdrželo stížnost od SDH Chlumín proti volbě starosty SH ČMS a tak
zvolená pracovní skupina vytvořila stanovisko VV SH ČMS, které bude odesláno do
příslušného SDH (Jiří Orsák toto stanovisko přečetl – při volbě starosty SH ČMS bylo
vše v souladu s platnými stanovami SH ČMS)
• VV SH ČMS schválil změnu Organizačního řádu, který nabývá platnosti a účinnosti
dnem 24. 1. 2019. Mění se článek 13: Výkonné orgány, odst. 3 organizačního řádu
který nově zní takto:
„Dělba práce mezi náměstky starosty a členy výkonného výboru je dána rozhodnutím
výkonného výboru na základě návrhu zpracovaného vedením SH ČMS. Při
rozhodování o působnosti jednotlivých funkcionářů je třeba dbát na využití jejich
předpokladů pro působení v dané oblasti činnosti a současně předcházet možnému
střetu zájmů. Výjimku tvoří vedoucí ústředních odborných rad, jejichž působnost je
dána posláním příslušné odborné rady.“
• Je nutné upozorňovat SDH, aby vykazovaly přehledy o majetku
• Všechny SDH, které čerpaly dotaci MŠMT z programu VIII. - Můj klub je potřeba
upozornit, že budou prováděny kontroly! Finanční úřady změnily systém kontrol a
budou kontrolovat všechny státní dotace!
• IROP dotace – těžká administrativa. Na webu zveřejněn seznam příjemců dotace, když
by někdo z těchto příjemců neměl zájem → nárok májí další pod čarou
• Grant č. 9 MV ČR – každé KSH obdrží dotaci na mzdy pro jednoho pracovníka, KSH
KHK zaplatí z této dotace mzdu pracovnice kanceláře – M. Machačové
• Jiří Orsák žádá o kontrolu evidence, zda někde není zaregistrován jeden člen dvakrát!
• Shromáždění SDH - OSH Trutnov 15. 3. 2019
- OSH Rychnov n/K. 23. 3. 2019
- OSH Hradec Králové 8. 3. 2019
- OSH Náchod 26. 4. 2019
- OSH Jičín po obvodech
4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH
• Na OSH Trutnov se v loňském roce nestihla provést kontrola, po domluvě s vedoucí
KKRR Ing. Dagmar Bittnerovou se proto uskuteční kontrola v roce 2019 jak na OSH
Trutnov, tak na OSH Hradec Králové
• K 31. 12. 2018 na hlavním bankovním účtu KSH KHK zůstatek 168.664,80,- Kč a
v hlavní pokladně 3.846,- Kč
• Termín inventury 2018 stanoven na sobotu 9. 3. 2019 od 9.00 hod. v Trutnově
• Inventarizační komise ve složení: Ing. Dagmar Bittnerová, Milan Moravec, Josef
Klouček, Jaroslava Žemličková, Jana Kubešová, Ivan Kraus, Jiří Orsák a Martina
Machačová
- pozvánky rozešle pracovnice kanceláře M. Machačová
Schváleno všemi hlasy: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
• Daně za majetek v Bílých Poličanech řádně odevzdány
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• Školení hospodářů SDH:

OSH Hradec Králové – proběhlo koncem roku 2018
OSH Náchod – 1. 2. 2019
OSH Jičín – 5. 3. 2019
OSH Trutnov – po domluvě
OSH Rychnov n/K. – po domluvě

5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH
Předložené návrhy byly schváleny.
Schváleno všemi hlasy: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Informace z činnosti Odborných rad KSH
• KOR Represe:
- vedoucí KORR Ing. Jiří Šeps informoval o své účasti na ÚORR v Jánských
Koupelích a na jednání OORR v Náchodě, kam byl pozván z důvodu spolupráce
OSH Náchod při organizaci KK v požárním sportu v roce 2019
- KK PS proběhne dne 22. června 2019 v Hradci Králové na stadionu HZS:
- OSH Náchod na dalším jednání nominuje hlavního rozhodčího + velitele soutěže
- do 31. 3. 2019 zašlou OSH na KSH jmenný seznam rozhodčích
- počet rozhodčích za OSH = 1+6 rozhodčích
- hl. rozhodčí vytvoří přehledný rozpis k jednotlivým disciplínám (hlavnímu
rozhodčímu zašle kompletní soupis rozhodčích pracovnice kanceláře M.
Machačová)
- OSH Hradec Králové se přihlásilo o přípravu stadionu, zajištění TČ i občerstvení
(zajištění platí pouze pro tento rok → uvidíme, jak bude tento systém fungovat)
- ÚORR bude pořádat seminář koncem února
• KOR Mládeže:
- ÚORM proběhla 17. 1. 2019
- Letní škola instruktorů v ÚHŠ Jánské Koupele a v Malých Svatoňovicích proběhne
ve stejném termínu od 24. 7. do 10. 8. 2019
- Vyhlášen vzdělávací kurz pro Hlavní vedoucí táborů v termínu 8. – 10. 3. 2019
v Přibyslavi, uzávěrka přihlášek do 28. 2. 2019
- Sportovní činnost nelze hradit z dotace MŠMT
- Vyúčtování dotací MŠMT za KHK v pořádku, pouze OSH Rychnov nad Kněžnou
neodevzdal vyúčtování včas → po připomenutí však obratem odesláno
- Školení hospodářů proběhne 5. 4. 2019 v Přibyslavi, v tento den se uskuteční i
Celorepubliková porada vedoucích mládeže ORM
- Byl vypracován nový registrační list sportovců → SDH musí tento list odevzdat do
31. 3. 2019
- Přihláška na MČR mládeže přes elektronickou přihlášku, společně s charakteristikou
SDH nejpozději do 24. 6. 2019
- Jedná se o případných změnách v dorostenecké směrnici → bude vytvořen formulář,
ke kterému se budou moci vyjádřit především vedoucí družstev dorostu
- Aktivní sportovci SH ČMS zaregistrovány do Rejstříku sportu
- Pořádané akce je nutné nahlašovat, zapisovat do mapy akcí a zveřejňovat na webu
- Rozrůstá se zájem o soutěž TFA pro mladé hasiče
- Školení rozhodčích proběhne 9. – 10. 2. 2019
- Junior univerzita probíhá v letošním roce v Jihlavě
- Změnil se systém výběru reprezentace ČR = otevřené reprezentační kurzy v Plzni,
Příbrami, Ostravě a Pardubicích
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• KOR Prevence:
- Objednáno 800 ks Brožur pro občany a mládež → na každé OSH 150 ks
- Seminář OORP proběhne 22. – 23. 2. 2019 ve Velkém Poříčí
- ÚORP se uskuteční 14. 3. 2019
- KORP dle plánu práce dne 19. 3. 2019 v Bílých Poličanech
- Vedoucí KORP Jaroslav Vrba konstatoval chybějící preventivně výchovnou
činnost
• Aktiv ZH KHK:
- Krajský aktiv ZH v letošním roce na území OSH Hradec Králové
- navržen datum 19. září 2019 - Loučná Hora, Barešův ranč
- nesmí se zapomenout na ozvučení
- Parte zemřelých ZH posílat nejen do Prahy, ale také do kanceláře KSH KHK!
- V roce 2018 uděleno celkem 95 titulů ZH → z toho 7 titulů pro KHK
- K datu 31. 12. 2018 je v ČR celkem 1.374 ZH → z toho 101 ZH z KHK
- Ústřední aktiv ZH se uskuteční 24. dubna 2019 v Praze
7. Různé:
• Jiří Řeháček
- Informoval o emailu, který zaslal na SH ČMS skrze nový registrační list
sportovců → termíny zpětné vazby od SDH jsou nereálné, proto se termín pro
odevzdání nového registračního listu sportovců prodlužuje do konce března
• Martina Machačová
- přednesla žádost od SDH Libotov na zapůjčení stanů v termínu 1. 6. 2019
→ když se domluví pomocná síla (Aleš Hejna či SDH Malé Svatoňovice)
na stavění party stanu, KSH KHK nemá problém se zapůjčením stanů
Schváleno všemi hlasy: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
- informovala, že KK mládeže v neděli 16. 6. 2019 bude pravděpodobně
probíhat v Malých Svatoňovicích. S J. Burdychovou a K. Petrem byli na
jednání v krásném kempu Dolce, ale bohužel je finanční částka za ubytování a
stravu natolik vysoká, že není možné KK v tomto kempu uspořádat
• Julie Burdychová
- Přednesla možnost uspořádání školení dotací pro KHK a PAK → Jiří Orsák
zkusí domluvit pana Jirotu
• Jitka Martincová
- Vznesla dotaz, zda by se nemohl příspěvek, který odvádí OSH za jednoho
člena na KSH vrátit k částce 9,- Kč → Jiří Orsák se na toto téma vyjádří na
dalším jednání
8. Závěr
Konec jednání v 18:10 hod.
Předsedající: Jiří Orsák
Ověřovatelé zápisu: Milada Řeháková,

Ing. Vladimír Vondruška

Zapisovatelka: Martina Machačová
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9. Usnesení
z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
31. 1. 2019 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:
- Uzavření smluv o spolupráci během měsíce února
- Shromáždění SDH - OSH Trutnov 15. 3. 2019
- OSH Rychnov n/K. 23. 3. 2019
- OSH Hradec Králové 8. 3. 2019
- OSH Náchod 26. 4. 2019
- OSH Jičín po obvodech
- Možnost uspořádání školení dotací pro KHK a PAK → Jiří Orsák zkusí
domluvit pana Jirotu
- Dotaz, zda by se nemohl příspěvek, který odvádí OSH za jednoho člena na
KSH vrátit k částce 9,- Kč → Jiří Orsák se na toto téma vyjádří na dalším
jednání
2) Schvaluje:
- Termín inventury 2018, který je stanoven na sobotu 9. 3. 2019 od 9.00 hod.
v Trutnově
- Inventarizační komise ve složení: Ing. Dagmar Bittnerová, Milan Moravec,
Josef Klouček, Jaroslava Žemličková, Jana Kubešová, Ivan Kraus, Jiří Orsák a
Martina Machačová
- Návrhy na vyznamenání udělované KSH
- Zapůjčení stanů SDH Libotov v termínu 1. 6. 2019
Hlasování: Pro – 14
Proti – 0
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Zdržel se – 0

V Bílých Poličanech 31. 1. 2019

Předsedající: Jiří Orsák

Ověřovatelé zápisu: Milada Řeháková,

Ing. Vladimír Vondruška

Zapisovatelka: Martina Machačová
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