
 
 

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje 

ze dne 16.11.2011 v Pardubicích 

 
Přítomni :  

Svitavy : Jiruše Josef, Bidmon Josef, ing.Dvořák Josef 

Chrudim : Stará Hana  

Ústí nad Orlicí : Faltusová Eva 

Pardubice : Stará Marie, Košťálová Hana, Ţídková Marie 

             

 

Program jednání : 

           
1)  Informace starostů OSH  

2)  Krajská soutěž dorostu 

3)  Příprava VV KSH v Moravanech 

4)  Vyznamenání 

5)  Různé 

 

  

Ad 1)  Starostové OSH informovali o průběhu a některých rozhodnutích shromáţdění představitelů 

SDH :  

- Svitavy : proběhlo setkání VV OSH s hejtmanem PaK před jednáním, zazněla kritika na 

elektronickou komunikaci se sbory a dotazy k centrální evidenci SDH  

- Chrudim : bylo schváleno, ţe návrhy vyznamenání pro SDH budou schvalovat příslušné 

okrsky. Dále schváleno sníţení příspěvků do okrsků z 5,- na 3,- Kč za bouřlivé diskuze 

- Ústí n.O.: bez zásadních připomínek. OSH také vrací příspěvky do okrsků, ale za pevně 

stanovených podmínek ( termín, zaplacení příspěvků,odevzdané hlášení, taktická cvičení) 

- Pardubice : bez zásadních připomínek od starostů SDH 

Všichni starostové OSH velice kladně zhodnotili průběh setkání zaslouţilých hasičů ve Skutči. 

 

Ad 2)   Starostové OSH schválili přípravu krajského kola dorostu, které proběhne v Mladkově 

24.6.2012 s moţností příjezdu 23.6.2012. V okresech neproběhnou okresní kola, okresy si ze svých 

zúčastněných druţstev provedou vyhodnocení a potom se z vítězů okresů se vyhodnotí kraj. Bude 

stanoven pevný termín pro přihlášení do této soutěţe. Starosta KSH se pokusí zajistit jednotné stroje. 

 

Ad 3)   Návrh programu na jednání VV KSH v Moravanech dne 25.11.2011 :  

 

1. Uvítání, zahájení, představení hostů 

2. Zpráva o činnosti KSH 

3. Zprávy starostů OSH o činnosti okresů 

4. Informace o činnosti KOR a ÚOR SHČMS – Šulc, Uher, Janda, Dvořák J, Dvořák L, 

Faltusová, Makkai 

5. Zpráva o hospodaření KSH  

6. Jmenování inventarizační komise KSH 

7. Návrh rozpočtu a plánu práce na rok 2012 

8. Diskuze, vystoupení hostů 

 

Návrh takto VV schválil, jeho případné doplnění bude aktuálně před jednáním VV KSH v 

Moravanech 

 



 

 

Ad 4)   Byly projednány a schváleny návrhy na vyznamenání z jednotlivých okresů  

  

Ad 5)  Různé : 

- na návrh starosty KSH VV schválil, ţe pro krajská vyznamenání budou zdarma rámečky na 

diplomy 

- kontrola a vyúčtování dotace z PaK pro KSH proběhne 30.11.2011 

- VV schválil do pozice administrativní pracovnice KSH paní Hanu Starou s účinností od 

1.1.2012. Náplň práce a forma odměny bude stanovena do 15.12.2011. 

 

 

V Pardubicích 16.11.2011 

 

 

Zapsal : ing.Dvořák Josef 

 

 

 


