
 
 

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje 

ze dne 19.1.2016 v Pardubicích 

 
Přítomni :  

SY – Soural, Dvořák J. 

CR – Horáček, Stará H. 

ÚO – Růžička , Černohous 

PA – Cerman, Syrůček 

KSH – Bidmon 

PaK - Boňatovský 

             

 

Program jednání :           
 1)  Zahájení, přivítání přítomných a hostů 

 2)  Informace o státních a krajských dotacích v roce 2016 

 3)  Žádost KSH  

 4)  Soutěže TFA  

 5)  Školení rozhodčích 

 6)  Návrhy  na vyznamenání 

 7) Rozdělení překážek 

 8)  Diskuze, různé 

 

 

Ad 1)  Starosta KSH přivítal hosty a zástupce jednotlivých OSH, seznámil s návrhem programu 

jednání. 

 

Ad 2)  p. Boňatovský seznámil s připravovanými změnami v žádostech o státní dotaci na 

akceschopnost JPO II. Smlouvy o dotaci s obcemi bude připravovat a podepisovat HZS. Informace a 

potřebné dokumenty budou od února na webu HZS. 

Žádosti o dotace z PaK – bude stejný postup jako v minulých letech. V připravovaném rozpočtu PaK 

je vyčleněno 6 mil. korun na věcné vybavení, pro podporu činnosti KSH je navržena částka 500 tis. a 

300 tis. korun na překážky. Bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo PaK v 2/16. 

Ze státní dotace ( 250 mil.korun) na pořízení dopravních aut a opravu požárních zbrojnic má PaK 

prostředky ve výši 17,5 mil.Kč. 

 

 

Ad 3)   Starostové okresů projednali a schválili žádost o poskytnutí finančních prostředků z Pak na 

činnost KSH. Byly projednány oblasti použití dotace a v případě navýšení příspěvku ze strany PaK 

návrh na jeho rozdělení v rámci KSH.  

Vše bude upřesněno po projednání v zastupitelstvu PaK. 

 

Ad 4)  Pro soutěže TFA HZS souhlasí s účastí dobrovolných hasičů na těchto soutěžích. Jedná se o 

cca 20 závodníků z řad dobrovolných hasičů a budou se účastnit 3 závodů v rámci PaK ( Andrlův 

Chlum, Čenkovice a ????). Jednání o těchto soutěžích bude 9.2.2016 na OSH Ústí nad Orlicí. 

Soutěže ve vyprošťování se v roce 2016 nebudou konat. 

 

Ad 5)  KORM zorganizuje školení rozhodčích v SPŠCH Pardubice. Každý okres zabezpečí účast 12 

rozhodčích. 

KSH zaplatí stravu do výše 100,-kč a uhradí cestovné dle směrnic SHČMS. 

 

Ad 6)  VV KSH projednal a schválil vyznamenání podle předložených návrhů. 

 



 

 

Ad 7) Bylo projednáno rozdělení nových překážek : 

- na každý okres budou přiděleny 2 skládací základny a 2 příčná břevna 70 cm. 

- budou uloženy – UO v Mladkově, CR ve Skutči, SY v Jevíčku, PA v Horní Rovni 

 

Ad 8)  

VV projednal a bere na vědomí členství Jiřího Bidmona v republikové komisi rozhodčích a jeho 

kvalifikaci  lektora vzdělávání. 

 

VV projednal a schválil dar do tomboly na ples SHČMS ve výši 500,- Kč 

 

Termínovník soutěží a významných jiných akcí ve sborech předají starostové okresů do 31.1.2016 na 

KSH. 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 19.1.2016 

 

 

Zapsal : ing.Dvořák Josef                                                    Starosta KSH : Bidmon Josef 

 

 


