Zápis ze Shromáždění KSH Pardubického kraje, 1. 2. 2019, Dolní Dobrouč
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání řídil starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička. Na úvod přítomní uctili minutou ticha
památku zesnulých hasičů.
Předsedající přivítal hosty – Dita Hasíková, místostarostka obce Dolní Dobrouč, JUDr. Martin
Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, plk. Mgr. Aleš Černohorský, náměstek krajského
ředitele HZS Pardubického kraje, plk. Ing. Oldřich Jedlička, ředitel HZS Územního odboru Svitavy,
mjr. Mgr. Karel Formánek, pověřený řízením HZS Územního odboru Ústí nad Orlicí, Ing. Aleš
Boňatovský, vedoucí odboru krizového řízení Pardubického kraje, Josef Netík, čestný náměstek
starosty SHČMS a vedoucí AZH SHČMS, Mgr. Radko Martínek, emeritní senátor PČR, Iva Jirešová
a Jiří Votava, zástupci společnosti Požární bezpečnost, Petr Knápek, zástupce společnosti Naši
hasiči, vedení KSH – starosta Josef Bidmon, náměstkové Josef Syrůček a Pavel Černohous,
delegace OSH vedené starosty – Svitavy – Jan Soural, Pardubice – Bohuslav Cerman, Chrudim –
Miroslav Kunhart, Ústí nad Orlicí – Jan Růžička, starosta SDH Dolní Dobrouč – Josef Špinler.
Na úvod přivítala přítomné místostarostka obce Dolní Dobrouč Dita Hasíková.
Zapisovatelkou jednání byla určena Lenka Břízová, ověřovateli – Pavel Černohous a Jan Soural.
Dále byla zvolena návrhová komise (SY – Pavel Říha, UO – Josef Matějka, CR – Pavel Vtípil, PU –
Jiří Bolehovský). Předsedající přednesl návrh programu, který byl schválen.
Přítomní obdrželi tištěný Zpravodaj, ve kterém byly shrnuty veškeré zprávy o činnosti a návrh plánu
práce na rok 2019.
1) Zprávy o činnosti KSH v roce 2018,
Josef Bidmon, starosta KSH Pardubického kraje
- poděkování za odvedenou práci
- shrnutí poznatků z celostátního setkání praporů Brno
- informace o změnách v dotacích MV ČR a MŠMT ČR
- informace o kontrolách finanční správy u příjemců dotací z MŠMT
- výzva ke spolupráci při MČR dorostu 5. - 7. 7. 2019 ve Svitavách
- informace o chystaném MČR v TFA ve Svitavách v roce 2020
- informace o dotaci MV ČR na pracovníky Ústředí, hasičských škol, CHH a KSH
- poděkování členům jednotek, poděkování za spolupráci s HZS a Pardubickým krajem,
spolupracujícími firmami
Jan Soural, starosta OSH Svitavy
- informace k MČR v TFA v Domažlicích 2018 – družstvo KSH získalo 3. místo
- pozvánka na soutěž TFA 21. 9. 2019 ve Svitavách
- pozvánka na krajské kolo Plamene v Litomyšli
Bohuslav Cerman, starosta OSH Pardubice
- shrnutí mezinárodní spolupráce OSH a SDH se Slovenskem a Polskem
- informace k oceňování zasloužilých členů na Pardubicku
- přání do nového roku, poděkování starostovi KSH za spolupráci
Miroslav Kunhart, starosta OSH Chrudim
- přání do nového roku, poděkování za spolupráci, díky i našim rodinám
- pozvánka na krajské setkání zasloužilých hasičů 9. 11. 2019 v Proseči

Jan Růžička, starosta OSH Ústí nad Orlicí
- poděkování za spolupráci, přání do nového roku
- informace ke slavnostnímu žehnání praporu OSH – 28. 4. 2019 v Ústí nad Orlicí
- pozvánka na setkání Stratílkových stříkaček do Vysokého Mýta
- pozvánka na krajská kola dorostu a v požárním sportu v Lanškrouně
Renata Pecková, zástupce Krajské odborné rady mládeže
- zdravice, informace o zařazení soutěží TFA pro mladé hasiče, zrušení krajského poháru dorostu v
požárním útoku, výzva ke spoluúčasti na MČR dorostu
Pavel Vtípil, zástupce Krajské odborné rady represe
- poděkování za spolupráci a přání do nového roku, omluva nepřítomného vedoucího OR
- informace a poděkování za výcvik jednotek ve Flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě
Aleš Janda, vedoucí Krajské odborné rady prevence
- informace ke krajskému vyhodnocení PO Očima dětí – 16. 5. v Chocni
- plánuje se krajské setkání preventistů, informace k dotisku materiálů s PVČ
Ladislav Dvořák, vedoucí Krajské odborné rady historie a muzejnictví
- shrnutí zprávy, informace ke krajskému setkání historiků ve Vysokém Mýtě
Josef Jiruše, vedoucí Krajské odborné rady hasičských soutěží
- shrnutí zprávy, informace o nabídce pro rozhodčí na MČR v PS 2019
- Směrnice hasičských soutěží se plánuje až na podzim, soutěže proběhnou podle Směrnice z roku
2012
- na MČR bude pro ženy domeček, navrhuje i pro krajské kolo v PS
- poděkování OSH za spolupráci, družstvům Rychnov a Zbožnov za reprezentaci na MČR
Eva Faltusová, vedoucí Aktivu ZH
- přání do nového roku, poděkování za uspořádání akcí pro ZH
2) Zpráva o hospodaření KSH za rok 2018,
Předseda KKRR ing. Josef Dvořák přednesl zprávu o hospodaření KSH za uplynulý rok.
Informoval, že hospodaření bylo vyrovnané a vše bylo KKRR zkontrolováno.
3) Zpráva Krajské kontrolní a revizní rady KSH,
Předseda KKRR ing. Josef Dvořák přednesl zprávu kontrolní a revizní rady KSH, kontroly na KSH
probíhají průběžně, závěrečná kontrola za rok 2018 proběhla 22. 1., informoval o inventuře na
KSH, inventuře překážek, byly překontrolovány zůstatky v pokladně a na běžném účtu.
4) Návrh rozpočtu KSH na rok 2019,
Předseda KKRR ing. Josef Dvořák přednesl sestavený návrh rozpočtu, došlo k úpravě některých
položek. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
5) Diskuse
Martin Netolický, hetjman PK – poděkování, informace k novým dotačním titulům – dotace na
zásahové obleky, bude ve druhé polovině roku 2019, informace o dotaci pro KSH – bude schvalovat
Zastupitelstvo – návrh 500.000,- Kč + dar 400.000,- Kč na překážky. Informoval, že dotace KSH
pro složky IZS dosahují výše 32 milionů v roce 2019.
6) Návrh plánu práce KSH na rok 2019,

Náměstek starosty Pavel Černohous přednesl návrh rozpočtu /viz. Zpravodaj/, oprava termínu TFA
na Andrlově Chlumu – 31. 5. 2019.
7) Předání ocenění,
Starosta KSH Josef Bidmon předal medaili SHČMS ke 100. výročí založení ČSR pro Aleše
Černohorského a rovněž pamětní stuhu k praporu Krajského ředitelství HZS Pardubického kraje.
8) Diskuse,
Josef Syrůček, náměstek starosty KSH – podal informace o dotaci MV ČR na pracovníky KSH
František Pecka – informoval o krajské kronice a setkání stříkaček ve Vysokém Mýtě
Aleš Černohorský – poděkoval za spolupráci, popřál do nového roku, informoval o dotačních
programech, informoval o jmenování nového ředitele Územního odboru HZS Ústí nad Orlicí –
Libora Duška od 1. 2. 2019
Josef Netík, vedoucí AZH SHČMS – přání i jménem starosty SHČMS Jana Slámečky, poděkování
za zasloužilé hasiče
Jiří Bolehovský – vyjádřil nespokojenost s nastavením současného Statutu vyznamenání, příliš
přísné, řada zasloužilých členů na to nedosáhne
Josef Bidmon – je to daň za to, že SDH nežádají o vyznamenání, je nutné žádat o výjimky
Jiří Votava, Požární bezpečnost – poděkování za spolupráci, přečetl dopis od jednatele společnosti
pana Roberta Válala, na odměnách rozdělily do Pardubického kraje v roce 2018 227.000,- Kč (pro
OSH i pro jednotlivá SDH)
Aleš Boňatovský – informace o dotacích z Pardubického kraje – dotační program NNO, dotace na
vybavení jednotek, dotace na dopravní automobily (letos podpořeno 47 DA)
Josef Špinler, starosta SDH Dolní Dobrouč – poděkoval za účast na jednání v Dolní Dobrouči,
nabídl možnost prohlídky hasičské zbrojnice a klubovny MH
Josef Bidmon – informace k setkání Stratílkových stříkaček 8. 6., představa jízdy historických
vozidel 7. 6. s příjezdem do Vysokého Mýta, poděkování spolupracujícím společnostem – THT
Polička, Flídr, Naši hasiči, Požární bezpečnost, poděkoval Evě Faltusové za zasílání blahopřání k
výročí členů
Jan Soural – informace o stěhování kanceláře OSH Svitavy (nová adresa Felberova 2) od 1. 3.
2019
Pavel Říha – poděkoval HZS za spolupráci při organizaci akcí odborné rady ochrany obyvatelstva
9) Usnesení,
Pavel Říha za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení, který byl jednomyslně schválen.
10) Závěr,
Starosta KSH Josef Bidmon poděkoval za účast a popřál zúčastněným šťastnou cestu domů.
Zapsala: Lenka Břízová
Ověřili: Pavel Černohous a Jan Soural

