Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje
ze dne 6.9.2011 v Morašicích
Přítomni :
- dle prezenční listiny ( příloha zápisu)
Program jednání :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení,
Zpráva starosty KSH
Plnění rozpočtu k 31.8.2011
Zhodnocení krajských kol soutěží
Informace o mezinárodních soutěžích a PYROCAR
Příprava setkání zasloužilých hasičů
Zprávy starostů OSH
Návrh na vyznamenání
Diskuze

Ad 1) Poradu zahájil a řídil starosta KSH p. Bidmon Josef, před vlastním jednáním VV proběhly
schůzky krajských odborných rad – KRR, KRP, KRM, KRV
Ad 2) Starosta KSH ve své zprávě mimo jiné :
- informace o členské základně, zhodnocení MČR Plamene a dorostu a MČR v PS 2011
(výsledky v přiloženém souboru)
- informoval o činnosti VV SHČMS
- provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání VV – vyúčtování nákladů krajských kol proběhlo
dle schváleného modelu , OSH Chrudim a Ústí nad Orlicí budou v tomto měsíci proplaceny
faktury z krajských kol.
Ad 3) Hospodářka KSH paní Žídková seznámila VV se stavem plnění rozpočtu k 31.8.2011. Plnění
rozpočtu je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011, větší částka na běžném účtu je ovlivněna
neproplacením nákladů na krajská kola do konce srpna – bude v září 2011 (hospodaření je přílohou
zápisu ).
Ad 4)
-

Ad 5)
-

Starosta KSH a starostové pořádajících okresů zhodnotili průběh krajských kol :
všechna kola byla organizačně velmi dobře připravena
vyúčtování nákladů předáno k proplacení dle schválených částek
starosta KSH navrhnul zrušení okresních kol soutěže dorostu a pořádat jen krajská kola. Tento
návrh byl ze strany VV schválen a podrobnosti budou připraveny na příští jednání VV.
starosta KSH kritizoval přípravu rozhodčích před krajskými koly. Rozhodčí sice přijeli už
v pátek ,ale školení nesplnilo to co jsme od něho čekali. Z tohoto důvodu starosta inicioval
společné setkání rozhodčích z SDH a HZS během zimy a jejich proškolení –schváleno. Místo
zajistí starosta KSH ve spolupráci s HZS Pak.
MS dorostu Petrohrad :
v širším výběru byli 3 dorostenci z Pardubického kraje, na MS naše barvy zastupoval Martin
Lidmila ze Zbožnova
celkem naší reprezentanti přivezli 5 medailí – 1x zlato (Jan Gášek 100 m), 1x stříbro (
František Kunovský), 3x broz ( 4x100m, věž a útok)
v celkovém hodnocení MS skončila česká výprava na 4.místě

-

-

Mezinárodní soutěž MH v Kočevje ( Slovinsko) :
v konkurenci z 23 států v soutěži děvčat skončila Písková Lhota na 4. místě a Poniklá na 12.
místě
v soutěži chlapců obhájili prvenství reprezentanti z Chlumce nad Cidlinou a přivezli zpět do
republiky Vettoriho trofej
PYROCAR 2011 :
ing.Dvořák podal informaci o propagační jízdě k PYROCARU, jednotlivých etapách a
poděkoval OSH Svitavy a Ústí nad O.za dobře připravený program na všech zastávkách
v obou okresech.

Ad 6) Setkání ZH organizačně zajišťuje OSH Chrudim, přípravy probíhají dle plánu, pozvánky budou
včas rozeslány na jednotlivá OSH. Termín potvrzen na 5.11.2011 ve Skutči
Ad 7) Starostové jednotlivých OSH krátce seznámili VV s činností v okresech.
Ad 8). VV KSH projednal a schválil vyznamenání podle předložených návrhů
Ad 12) Diskuze :
Kvasnička Miroslav :
- financování HZS v rámci ČR – pro rok 2012 další úsporná opatření ( 100 mil. z provozu a 200
mil. ze mzdových prostředků, 350 míst u HZS zůstane neobsazeno)
- informace o výstavbě nového operačního střediska v Pardubicích – společná budova pro HZS,
PČR a RZS v hodnotě 35 mil.korun
Línek Roman :
- podpora a financování hasičů ze strany PaK
- informace o návrhu na rozpočtu na rok 2012 a částkách pro jednotky obcí a KSH Pardubice
- poděkování za dosavadní spolupráci s KSH a reprezentaci Pardubického kraje
Válal Robert :
- prezentace a vývoj firmy Požární bezpečnost Jihlava
poděkování za spolupráci jednotlivým OSH a předání peněžních odměn

V Pardubicích 6.9.2011
Zapsal : ing.Dvořák Josef

