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Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, 

konaného 10. 9. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech 

 

Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, A. Ulrych, E. Steinerová, Ing. J. Šeps, M. Řeháková, 

O. Ptáček, J. Vrba, Ing. V. Vondruška, M. Bárta, V. Šídlová, M. Hlávková 

Ostatní přizvaní: M. Machačová  

Omluvení: J. Burdychová 

 

Program: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

5. Hodnocení soutěží, příprava nového soutěžního ročníku 2015, příprava MČR 

v tradičních disciplínách CTIF 

6. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu 

Jiří Orsák pozdravil nové složení výkonného výboru KSH, přečetl program a zahájil jednání. 

Zapisovatelkou byla navržena Martina Machačová, ověřovateli zápisu Ing. Jiří Šeps a Marcela 

Hlávková. Schváleno všemi hlasy: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění usnesení  

 Festival přípravek byl zrušen kvůli malému počtu zájemců. 

 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

 Rozpracovat zaměření krajského sdružení na jednotlivé OSH – do příštího jednání 

 Budou jmenováni ústřední vedoucí odborných rad, dochází k návrhu korektur rad 

(například bude zrušena hospodářská rada) 

 Struktura kanceláře v Praze bude řešena na výkonném výboru příští týden. (17.9.) 

 V Petrohradu právě probíhá Mistrovství světa v požárním sportu. 

 Shromáždění starostů proběhne 24. října 2015. 

 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

 Připravuje se rozpočet na příští rok, kde bychom se rádi zapojily do projektu. 

(vzdělávací a výchovná střediska) Je přislíbená spolupráce s Polskem.  

- Byla oslovena Martina Juričková, která nám pomůže se správným výběrem 

projektu a případně nás je schopná proškolit. 

- Do rozpočtu bude počítáno s vyhodnocením POOD ročníku 2016 

Rozpočet bude k připomínkám na dalším jednání. 

 Předseda vlády a ministr vnitra slíbili, že do dobrovolné požární ochrany bude 

přiděleno 250 mil. Kč. S tím, že by 150 mil. Kč dal stát, 50 mil. Kč kraje a 50 mil. Kč 

obce. To jsou však pouze předpoklady. 

 Letošní rok je poslední rok udržitelnosti projektu CAS, který však bude ukončen až 

příští rok. Do konce tohoto roku bude svolána hodnotící konference, kterou je VV 

KSH součástí. 

 Seznámení s průběžným rozpočtem (příloha č. 2) a rozpočty soutěží (příloha č. 3) 
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5. Hodnocení soutěží, příprava nového soutěžního ročníku 2016, příprava MČR CTIF, 

Aktiv ZH KSH 

 Krajská kola požárního sportu, dorostu a plamene bez připomínek. 

 Mistrovství ČR v požárním sportu v Trutnově zhodnoceno kladně.  

 Aktiv ZH Královéhradeckého kraje má na starosti OSH Trutnov, který zorganizoval 

výlet do nově rekonstruovaného Kuksu. Datum se stanovil na 8. 10. 2015 od 9:00 hod. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

 

 Krajská kola pro rok 2016: 

- KK PS - OSH Hradec Králové, nový hasičský stadionu v Hradci Králové (?)  

            - Datum stanoveno na 25. 6. 2016. 

            - Pořádáno společně s PAK, pokud však přistoupí na stejný postupový klíč. 

- KK dorostu a plamene – OSH Jičín, 18. - 19. 6. 2016.  

                      

6. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

 Předložené návrhy byly schváleny.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Byl proveden návrh na statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. U pamětních 

medailích se musí doplnit nová odrážka – medaile některých organizačních jednotek 

SH ČMS (tz. pobočných spolků – OSH, KSH). Je tedy potřeba vytvořit statut, který 

schválí VV SH ČMS. 

 Jediné OSH Náchod zaslalo přehled výročí – OSH zašlou tento přehled na začátku 

každého roku, aby mohlo být případné SDH vyznamenáno! 

 

7. Různé 

 Jiří Orsák  

     - promluvil o Veřejné sbírce Popálka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči (příloha č. 1) 

     - každému OSH předal seznam akcionářů, kteří nemají zaknihované akcie 

 Jaroslav Vrba 

           -kladně zhodnotil krajské vyhodnocení POOD, které proběhlo v Bílých Poličanech 

           -v dalším ročníku POOD bude do republikového kola postupovat pouze 1. místo 

 Ing. Jiří Šeps 

- zdůrazňuje možnou komunikaci mezi veliteli přes email, kde žádá OSH o aktuální 

adresy členů KORV 

            -v jednání jsou soutěže ve vyprošťování a TFA 

 

8. Závěr 

 

Konec jednání v 17:15 hod. 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps,  Marcela Hlávková 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 
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9. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

10. 9. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech 

 

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje po projednání 

přednesených zpráv a informací přijímá následující 

 

Usnesení 

 

1) Bere na vědomí: 

Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

 

2) Schvaluje: 

Předložené návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Aktiv ZH Královéhradeckého kraje 

 

3) Pověřuje starostu  

 

 

Hlasování: Pro – 12  Proti – 0  Zdržel se – 0 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

 

 

V Bílých Poličanech 10. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedající: Jiří  Orsák  

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Jiří Šeps,   Marcela Hlávková   

 

 

Zapisovatelka:  Martina Machačová 


