
Zápis z jednání Vedení KSH Pardubického kraje, 8. 11. 2021, Pardubice (kancelář KSH)

Přítomni:

KSH – starosta Josef Bidmon, náměstek starosty – Josef Syrůček, Pavel Černohous, předseda
KKRR – ing. Josef Dvořák, pracovnice kanceláře KSH – Hana Stará

OSH Pardubice – starosta Bohuslav Cerman, náměstek starosty OSH – Aleš Janda, Jiří
Bolehovský

OSH Svitavy – starosta Jan Soural

OSH Chrudim – starosta Miroslav Kunhart

OSH Ústí nad Orlicí – starosta Jan Růžička

Jednání zahájil starosta KSH Josef Bidmon v 15.00 hod. Přivítal přítomné a zmínil program,
který byl uveden na pozvánce. Zapisovatelem jednání byl určen Jan Růžička.

1) Příprava Shromáždění představitelů OSH,

- 26. 11. 2021 od 16.00 hodin jednání odborných rad, od 17.30 hod. vlastní jednání

- Společenské zařízení Bělá u Jevíčka

- program – projednáno, pozvánky zajistí starosta KSH, starostové OSH zajistí pozvání svých
členů

- v 17.30 proběhne předání titulů ZH pro členy, kteří se nezúčastnili předávání titulu
v Přibyslavi 27. 10. (zajistit fotografa ZH + přečtení životopisů oceněných – zajistí ženy z OSH
Svitavy)

- zapisovatel jednání – Jan Růžička, ověřovatelé – Josef Syrůček, Miroslav Kunhart, řídící
jednání – Pavel Říha

- starosta KSH přednese zprávu o činnosti KSH za roky 2020 a 2021 – podklady z OSH zašlou
starostové OSH starostovi KSH do 14. 11. 2021

- v průběhu jednání předá hejtman PK symbolicky nůžkové stany pro jednotlivá OSH –
starostové podepíší s hejtmanem smlouvy přímo na jednání (vyzvednutí nůžkových stanů je
připraveno na 12. 11. – zajistí starosta OSH Pardubice)

- hodnocení čerpání rozpočtu za rok 2021 – připraví Hana Stará a Josef Dvořák (čerpání bude
připraveno k 31. 10. 2021)

- návrh rozpočtu KSH na rok 2022 – připraví Hana Stará a Josef Dvořák

- inventarizace za roky 2020 a 2021 – pro každé OSH bude připraven seznam překážek a
dalšího materiálu, starostové OSH zajistí inventarizaci tohoto majetku

- kalendář postupových soutěží na rok 2022 – stanovení kvalifikační soutěže v každém okrese
pro kvalifikace na MČR v běhu na 60 metrů překážek – termíny poslat starostovi

KK Plamen 3. – 4. 6. 2022 OSH Chrudim

KK PS 18. 6. 2022 OSH Pardubice

KK dorostu 19. 6. 2022 OSH Pardubice



Krajské setkání ZH 5. 11. 2022 (nebo 12. 11. 2022) – centrum Fabrika, Svitavy (popř.
Telecí)

- významné akce v roce 2022

výročí SDH – 150 let SDH Bystré (16. 7.), 150 let SDH Chrudim, 140 let SDH Komárov, 140 let
SDH Čeperka

- pozvánky pro hosty na Shromáždění – Vedení KSH prošlo seznam pozvaných hostů, zajistí
starosta KSH nejpozději do 13. 11.

- v rámci Shromáždění proběhne prezentace fotek z činnosti KSH – starostové OSH zašlou
fotky Haně Staré, která zajistí prezentaci

2) Informace z Ústředí SH ČMS,

- chybějící průkazy – chybí OSH Svitavy

- chybějící vyznamenání – vše zajištěno, T. Švejdová funguje bezproblémově

3) Informace k plnění smlouvy s firmou Respect,

- smlouva je v pořádku plněna,

4) Různé,

- vyúčtování dotací na soutěže TFA – podklady poslat H. Staré

- návrh na zakoupení technických prostředků na TFA mladého hasiče – Vedení KSH
s návrhem souhlasí (uvolní se částka 30.000,- Kč)

- návrh plánu práce na rok 2022 – případné podklady zašlou OSH Josefu Dvořákovi

- J. Bidmon informoval o možnosti podávání návrhů na ocenění Pardubického kraje v roce
2022

- příspěvek na okresní vyhlášení výsledků Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 –
schválen příspěvek 5.000,- Kč pro každé OSH, příspěvek bude vyplacen na základě vystavené
faktury – zajistí Hana Stará

- požadavek vedoucí KORM Moniky Novákové – příspěvek z dotace na vzdělávání na
vzdělávání vedoucích – schválen příspěvek do 400,-Kč/osobu, max. do výše 10.000,- Kč
celkem

- Bohuslav Cerman – dotaz na stuhy k praporům pro SDH, které rozvážely ochranné pomůcky
v první vlně covidu – odpověděl starosta KSH – jsou k dispozici na KSH, prosí o předání na
VVH SDH.

Starosta KSH poradu Vedení KSH ukončil v 17.15 hod.

Zapsal: Jan Růžička


