
1 

 

 

Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

konaného 14. 3. 2019 od 16.30 hod v Bílých Poličanech 

 

Přítomní členové VV: J. Orsák, Ing. J. Šeps, J. Burdychová, M. Bárta, E. Steinerová, V. 

Šídlová, M. Hlávková, Ing. V. Vondruška, O. Ptáček, J. Řeháček, Ing. D. Bittnerová 

Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, J. Netík, J. Martincová, Z. Gabriel, J. Válek 

Omluvení: I. Kraus, J. Vrba, M. Řeháková, J. Havel, Z. Pelc 

 

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. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

6. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

7. Různé 

8. Závěr 

 

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

Jiří Orsák pozdravil přítomné, přečetl program a zahájil jednání. Zapisovatelkou byla 

navržena Martina Machačová, ověřovateli zápisu E. Steinerová a J. Řeháček. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

• Inventura KSH KHK proběhla ve stanoveném termínu 9. března 2019 a nebyly 

shledány žádné nedostatky. 

• V jednání je stále společné školení s Pardubickým krajem. Jiří Orsák domluví možný 

termín se starostou Pak. 

 

3. Informace z jednání vyšších orgánů a vedení KSH 

• předvolební rok – přípravy sjezdu – Jiří Orsák přečetl harmonogram (1 delegát/1000 

členů k datu 31. 12. 2019) 

• SDH mají povinnost odevzdat přehled o majetku a účetní uzávěrku na OSH, které pak 

následně hromadně zašle tyto formuláře na soud do Prahy 

• Výroba plastových průkazů na jednotlivých OSH: HK – 0 ks, JC – 32 ks, NÁ – 86 ks, 

RnK – 97 ks, TU – 425 ks 

• Metodický pokyn k provádění kontrolní činnosti bude veřejný po schválení VV SH 

ČMS 

• v letošním roce stále trvá úkol kontrolní činnosti na OSH Trutnov a OSH Hradec 

Králové 

• Metodický pokyn starosty SH ČMS k poskytování příspěvků jednotlivcům a 

družstvům reprezentaci SH ČMS bude ke stažení po schválení VV SH ČMS 

• „Vzorové“ propozice na rok 2019 budou po schválení VV SH ČMS ke stažení  

• informační materiály k pořádání akcí jsou ke stažení na webových stránkách 

www.dh.cz  → ekonomika → plesová sezóna  

http://www.dh.cz/
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• v roce 2020 končí smlouva SH ČMS s MŠMT, budou se tedy muset projednávat nové 

podmínky 

• do roku 2021 musí SH ČMS zažádat o uznání organizace pracující s mládeží 

• starosta SH ČMS svolal schůzku s heraldikem Dr. Kubíkem, kde konzultovali nový 

výtvarný návrh znaku SH ČMS, eventuelně možnost vypracování návrhu novelizace 

Zákona o státních symbolech ČR  

• možnost hromadné objednávky Hasičského čtení, kde nad 5 kusů platí zvýhodněná 

cena 89,- Kč/ks 

• k dnešnímu dni stále nejsou žádné bližší informace ke Grantu č. 9 z MV na mzdy 

pracovníků   

• rekonstrukce kotelny v Bílých Poličanech – podána žádost na stavební povolení, 

koncem měsíce by mělo začít bourání komína 

• v jednání je několik projektů pro získání dalších peněžních prostředků na rekonstrukci 

Bílých Poličan 

• 21. 3. 2019 proběhne VV SH ČMS, kde je k jednání více než 15 bodů 

• Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje 

- termín stanoven na 10. 5. 2019 od 16:30 hod. v Bílých Poličanech 

- KLÍČ pro OSH - na každých započatých 1000 členů 1 delegát  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

• inventura bez chyb – navýšení majetku (odkup II. části Bílé Poličany) 

• po ÚKRR vedoucí KKRR Ing. Dagmar Bittnerová domluví termín kontroly na OSH 

Trutnov a OSH Hradec Králové 

• na adresu KKRR dorazil dopis od OSH Rychnov nad Kněžnou – žádají o podrobnější 

rozpočet nákladů → vyjádření v příloze č. 1. 

 

5. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Předložené návrhy byly schváleny.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6. Informace z činnosti Odborných rad KSH 

• KOR Represe: 

- KK PS proběhne dne 22. června 2019 v Hradci Králové na stadionu HZS: 

- hlavní rozhodčí – Ivan Kraus, velitel soutěže – Josef Záliš 

- do 31. 3. 2019 zašlou OSH na KSH jmenný seznam rozhodčích (počet 

rozhodčích za OSH = 1+6 rozhodčích) 

     - při štafetě 4x100m bude pro kategorii žen na prvním úseku umístěn domeček 

     - štafeta 4x100m bude probíhat bez hašení – na čtvrtém úseku bude přenášen 

přenosný hasicí přístroj 

-      KK TFA proběhne dne 23. června 2019 v Žernově: 

      - hlavní rozhodčí – Ivan Kraus, velitel soutěže – Ing. V. Vondruška  

-      malý počet účastníků ke zkouškám hasiče 

 

• KOR Mládeže: 

- dne 14. 3. 2019 proběhla ÚORM – jednání ohledně příprav MČR a úprav směrnice 

dorostu 

- 5. dubna 2019 v Přibyslavi proběhne setkání vedoucích OORM, kde se domluví 

potřebné věci ke KK mládeže 2019 
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- 5. dubna 2019 v Přibyslavi proběhne školení hospodářů, kde účastníci obdrží 

připravený Metodický pokyn pro čerpání dotace MŠMT  

- pivovar Litovel bude podporovat hasiče na postupových soutěží (KK) i v letošním 

roce 

- zpravodaj Deník v okresech zatím moc nefunguje – redaktoři by se měli sami 

účastnit našich hasičských akcí  

- nové uniformy budou až v měsíci září 

- nově bude otevřen e-shop s oblečením pro volnočasové nošení  

- zkoušku rozhodčího mládeže I. stupně nově úspěšně složil: Hepnar P. (st) a Hepnar 

P.(ml)  

- kapacita Letní škola instruktorů v Malých Svatoňovicích je naplněna 

- VÝSTUP KSH KHK ohledně všestranného branného závodu pro dorost: 

„ponechat tuto disciplínu na všech úrovních postupových kol“, na KK bude však 

problém s časovým harmonogramem. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

• KOR Prevence: 

- Seminář OORP úspěšně proběhl 22. – 23. 2. 2019 ve Velkém Poříčí  

(na webu KSH je umístěn zápis z tohoto jednání) 

- vyhodnocení KK POODM 2019 proběhne 7. 5. 2019 od 10.00 hod. v kanceláři KSH 

KHK v Trutnově 

 

• Aktiv ZH KHK: 

- Krajský aktiv ZH 19. září 2019 - Loučná Hora, Barešův ranč  

(na tuto akci byl pozván hejtman Královéhradeckého kraje) 

 

7. Různé: 

 

• J. Řeháček 

- podotknul potřebné sjednocení tiskopisů pro SDH a OSH (okrsková kola, preventisti) 

- poděkoval Ing. D. Bittnerové za přínosné informace, které předala účastníkům na 

školení, které pořádalo OSH Rychnov nad Kněžnou 

  

• Ing. V. Vondruška 

- také poděkoval Ing. D. Bittnerové za přínosné informace, které předala účastníkům na 

školení, které pořádalo OSH Hradec Králové 

 

• E. Steinerová  

- přidala se také k poděkovaní Ing. D. Bittnerové za přínosné informace, které předala 

účastníkům na školení, které pořádalo OSH Jičín 

 

 

 

8. Závěr 

Konec jednání v 18:10 hod. 

 

Předsedající: Jiří Orsák  
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Ověřovatelé zápisu: Eva Steinerová,                Jiří Řeháček 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 

 

9. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

14. 3. 2019 od 16.30 hod v Bílých Poličanech 

 

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje po projednání 

přednesených zpráv a informací přijímá následující 

 

Usnesení 

 

1) Bere na vědomí: 

- dopis od OSH Rychnov nad kněžnou a následné vyjádření KKRR 

 

2) Schvaluje: 

- předložené návrhy na vyznamenání 

- VÝSTUP KSH KHK ohledně všestranného branného závodu pro dorost: 

„ponechat tuto disciplínu na všech úrovních postupových kol“, na KK bude problém 

s časovým harmonogramem. 

-  Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje s termínem 10. 5. 2019  

od 16:30 hod. v Bílých Poličanech, KLÍČ pro OSH = na každých započatých 1000 

členů 1 delegát  

 

 

Hlasování: Pro – 11 Proti – 0  Zdržel se – 0 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

V Bílých Poličanech 14. 3. 2019 

 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

 

Ověřovatelé zápisu: Eva Steinerová,            Jiří Řeháček 

 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 


