
 

 

 

 

Zápis z jednání  KSH Pardubického kraje 

ze dne 2.1.2017 ve Svitavách   

 

 Program jednání :        

  

1)  Zahájení 

2)  informace o změně banky 

3)  návrh rozpočtu na rok 2017 

4)  příprava plánu práce na rok 2017  

5)  příprava shromáždění  

6)  různé 

 

Přítomni : starostové OSH a vedoucí KOR dle prezenční listiny 

 

Ad 1)  Starosta Josef Bidmon zahájil jednání  

 

Ad 2)  Starosta informoval o změně banky pro krajské sdružení, bankovní účet je veden u 

Komerční banky a je bez poplatků za vedení účtu.  

Nové číslo účtu je : 115-3825020237/0100 

 

Ad 3)  Starosta informoval o návrhu rozpočtu KSHPAK na rok 2017, rozpočet byměl být 

projednán a schválen na příštím krajském shromáždění 27.1.2017 v Nedvězí.  V závěru roku 

byla zakoupena tiskárna, která se bude používat na soutěžích pořádaných krajem. Kraj 

zvažuje zakoupení tiskárny na výrobu plastových průkazů, nákup se uskuteční v případě 

kladných referencí z SHČMS. 

 

Ad 4) Starosta požádal, aby mu jednotliví starostové okresů poslali zprávy o činnosti OSH a  

jednotlivých odborných rad krajského sdružení. Vše v elektronické podobě, aby se mohly zpracovat 

do zpravodaje. Bude vytvořen kalendář soutěží kraje. V letošním roce starosta navrhuje zorganizovat 

jednodenní školení velitelů jednotek z celého kraje. Dále navrhuje projednat možnost setkání 

hasičských praporů z celého kraje, místo a datum budou ještě předmětem dalších jednání. 

   



 Ad 5) Okresy mají do 19.1.2017 poslat na kancelář KSH prezenční listiny včetně okresních náměstků 

a pracovnic pro krajské shromáždění . Pan starosta zajistí plátno a projektor na kterém se bude 

promítat setkání praporů v okrese Svitavy v roce 2016. 

 

Ad6) 

V měsíci březnu proběhne kurz trenérů požárního sportu na který by měl kraj poslat dva zástupce, jsou 

navrženi Jakub Paulíček a Andrea Hrouzková. 

Plány práce jednotlivých krajských rad poslat do 10.1.2017, poslat i kalendáře soutěží jednotlivých 

okresů v jednom formátu na kancelář KSH. 

Rada hasičských soutěží bude založena do 27.1.2017, pokud ne bude vedoucí odvolán a o ustanovení 

rady a jejím obsazení se bude dále jednat. 

Na krajská kola soutěží jsou krajem zakoupeny všechny poháry , rozpočet který bude na jednotlivé 

soutěže stanoven bude na další ceny, u postupových kol na celou organizaci soutěže. 

Starosta Josef Bidmon a Josef Dvořák pojedou na návštěvu Ukrajiny v rámci spolupráce ukrajinských 

a českých hasičů. 

Přístup do krajské centrální evidence bude mít Josef Bidmon starosta, Hana Stará inspektorka KSH, 

Josef  Dvořák jako předseda krajské  kontrolní revizní rady. Vše jednohlasně odsouhlaseno. Je nutné 

poslat do Prahy tabulku. 

 

Zapsala Hana Stará  


