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Zápis 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

konaného 10. 3. 2020 od 14.00 hod. v Bílých Poličanech 

 

Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, Ing. J. Šeps, J. Vrba, E. Steinerová, V. Šídlová, Ing. 

V. Vondruška, M. Bárta, J. Řeháček, O. Ptáček, Ing. D. Bittnerová, J. Burdychová, M. 

Řeháková 

Další přizvaní: M. Machačová, F. Podolník, J. Netík, J. Slámečka, L. Janeba, PhDr. J. Štěpán, 

Ph.D., plk. Ing. F. Mencl, Bc. A. Volšičková 

Omluvení: M. Hlávková 

 

Program: 

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

2. Informace pro SH ČMS a diskuse s hosty  

3. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

4. Informace z činnosti Odborných rad KSH a Aktivu ZH 

5. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH 

6. Různé 

7. Závěr 

 

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

Jiří Orsák pozdravil přítomné, představil a přivítal hosty, přečetl program a zahájil jednání. 

Zapisovatelkou byla navržena Martina Machačová a ověřovatelem Ing. Jiří Šeps. 

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

2. Informace pro SH ČMS a diskuse s hosty 

J. Slámečka: 

- pozdravil přítomné a poděkoval za pozvání 

- informoval o setkání s ministrem vnitra a podepsání memoranda o spolupráci 

- zmínil zrušení všech volebních shromáždění SH ČMS z důvodu nařízení vlády ČR (opatření 

kvůli COVID-19)  

- mluvil o spolupráci se společností HS Media, od které v roce 2018 dostalo SH ČMS na 

základě sepsané smlouvy částku 2.500.000,- Kč, pro rok 2019 byla domluvena další částka, se 

kterou se v rozpočtu počítalo – bohužel však společnost nedodala ani korunu → na VV SH 

ČMS 19. 3. 2020 bude starosta SH ČMS navrhovat vypovězení smlouvy 

- dále ve zkratce informoval o společnosti Hasičovo 

 

F. Mencl: 

- mluvil o dotaci pro řidiče hasičských automobilů, která byla konečně dotažena do konce 

- sportovní stadion HZS v Hradci Králové bude na nějakou dobu opět uzavřen z důvodu 

rekonstrukce části 2_B 

- do konce července by měla být dokončena stavba nové hasičské zbrojnice v Jaroměři 

- v plánu jsou nyní další dvě nové hasičské zbrojnice v Hořicích a Nové Pace 

- ve Velkém Poříčí stojí nový polygon, který je plně využit k nácviku → stavba roku 2019! 

 (z 56 staveb) 

- zmínil úspěch na MČR v požárním sportu, kde se po 27 letech dočkali mistrovského titulu 
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V. Vondruška: 

- vznesl dotaz ohledně termínů volebních shromáždění → SH ČMS bude kontaktovat OSH a 

KSH po rozhodnutí vlády, kdy bude možné zrušit nařízení o zrušení těchto shromáždění 

- dále se zeptal, jak to vidí vedení SH ČMS s ÚHŠ Bílé Poličany → toto závisí především na 

personálním zlepšení chodu celé školy, o tom, jak to bude dál musí rozhodnout nové vedení 

SH ČMS 

 

L. Janeba: 

- otázal se starostů OSH na komunikaci s HS Medii → na žádném OSH neproběhla řádná 

komunikace pro jakékoliv bližší upřesnění spojené s propagací.  

 

J. Burdychová: 

- položila otázku panu řediteli HZS, zda bude rekonstrukce stadionu v roce 2021 ukončena → 

zatím není možné odpovědět (otázka spíše na nového ředitele)  

- dále se ptá na postoj SH ČMS k situaci, která nastala, když se Bílé Poličany převedli za 0,-

Kč do majetku HVP → s tímto už se bohužel nedá nic dělat, jelikož to jednou již starostové 

SH ČMS odsouhlasili 

 

J. Orsák: 

- zmínil připomínku k nepřehledným webovým stránkám SH ČMS, zda by se s tím nemohlo 

něco udělat 

 

J. Řeháček: 

- hasiči bohužel nevnímají Hasičskou vzájemnou pojišťovnu jako „svoji“ 

 (nemají z uzavřených smluv žádné výhody) 

- upozornil na papírovou byrokracii – stále více potřebných dokumentů pro fungování SH 

ČMS → bohužel to jde vše z vyšších orgánů (MŠMT, MV, rejstříky, atd.) a je to nutností 

k dotacím či ke správnému fungování spolku  

- požádal o upřesnění pojištění SH ČMS → děti do 18 let pojištěny u pojišťovny Generali, 

sportovci nad 18 let uplatňuji odškodnění u VZP – jelikož Český olympijský výbor uzavřel 

novou úrazovou pojistku, která se týká celého sportovního prostředí v ČR, ostatní členové 

(nesportovci) SH ČMS pojištěni u HVP 

 

I. Kraus: 

- vznesl dotaz, zda budou pokračovat Hasičské noviny v tištěné formě → zatím tato tištěná 

forma pokračovat bude, přechod na internetovou verzi během 5 let, záležet bude samozřejmě i 

na novém vedení SH ČMS 

- dále přítomným vyřídil poděkování a pozdrav od pana hejtmana a ředitele HZS, kteří museli 

jednání opustit o něco dříve 

→ pan hejtman děkuje všem žadatelům dotace na Podporu SH ČMS v Královéhradeckém 

kraji a také za pořádání kulturních akcí a práci s mládeží 

→ poděkování patří také jednotkám v KHK od ředitele HZS KHK za veškerou pomoc 

 

3. Návrhy na vyznamenání udělované KSH 

Předložené návrhy byly schváleny.  

Schváleno všemi hlasy: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 



3 

 

4. Informace z činnosti Odborných rad KSH 

• KOR Represe: 

- počet rozhodčích na KK v PS byl stanoven na 8 – OSH TU zašle jmenný seznam I. 

Krausovi, který vypracuje rozpis rozhodčích (ostatní OSH již jmenný seznam zaslali)  

- organizační zabezpečení ke KK v PS I. Kraus též vypracoval – zašle J. Šepsovi  

- v letošním roce se uskuteční postupové KK TFA, které proběhne v neděli 28. 6. 2020 

v Žernově → přítomni seznámeni s návrhem propozic, zařazena nově i kategorie žen 

nad 18 let, která má upravená pravidla (pracovnice KSH rozešle OZ na jednotlivá 

OSH a zveřejní na webových stránkách) 

- od května bude postavena dráha TFA (II. úsek) u kotelny v Bílých Poličanech  

• KOR Mládeže: 

- probíhá příprava KK ve spolupráci s OSH Rychnov nad Kněžnou 

- nově se pořádají soutěže TFA pro mladé hasiče – SDH  Miletín (22. 2. 2020), SDH 

Brzice (20. 9. 2020) a OORM Trutnov (říjen 2020)  

- o Přeborníka v „šedesátkování“ není zatím zájem (OSH TU však pořádá několik 

otevřených závodů) 

- KORM se sejde 26. 3. 2020 od 17.00 hod. v Bílých Poličanech, kde proběhne volba 

nové KORM  

• KOR Prevence: 

- probíhá POODM  

- ve dnech 21. – 22. 2. 2020 proběhlo setkání OORP Královéhradeckého kraje ve 

Velkém Poříčí, kde proběhli volby do KORP – J. Vrba končí ve funkci vedoucího, 

jeho nástupcem se stal Milan Dufka (OSH Trutnov) 

• Aktiv ZH: 

- Krajský aktiv ZH se v letošním roce bude konat v září a to v Dubenci (OSH Trutnov), 

přesný termín bude doladěn 

- J. Netík seznámil přítomné s informacemi z ústředního aktivu ZH 

 

5. Informace z KKRR – průběžná kontrolní činnost v OSH: 

- vedoucí KKRR Ing. Dagmar Bittnerová informovala o proběhlé kontrole OSH Trutnov a 

inventuře KSH KHK, kde nebyly zjištěny žádné nedostatky 

- plánovaná kontrola OSH Hradec Králové bude o týden posunuta 

 

6. Různé: 

- Národní sportovní agentura bude pořádat v jednotlivých krajích Road show, kde bude 

probíhat diskuze k dotacím pro mládež → 22. 5. 2020 v Hradci Králové 

- připomínky k Evidenci SDH je nutné zasílat přes pana Aulického, který má tuto 

problematiku celého SH ČMS na starost  

- byla představena nová pracovnice KSH KHK → Bc. Anna Volšičková, která bude 

vykonávat práci Martiny Machačové po dobu mateřské dovolené 

 

7. Závěr 

Konec jednání v 17:30 hod. 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

Ověřovatel zápisu: Ing. J. Šeps 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 
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8. Usnesení 

 

z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  

10. 3.  2020 od 14.00 hod. v Bílých Poličanech 

 

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje po projednání 

přednesených zpráv a informací přijímá následující 

 

Usnesení 

 

1) Bere na vědomí: 

- Informace z Krajských odborných rad Královéhradeckého kraje, Krajské kontrolní a 

revizní rady 

 

2) Schvaluje: 

- Předložené návrhy na vyznamenání. 

 

 

Hlasování: Pro – 13 Proti – 0  Zdržel se – 0 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

 

 

V Bílých Poličanech, 10. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

Předsedající: Jiří Orsák  

 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Šeps 

 

 

Zapisovatelka: Martina Machačová 


