SH ČMS
Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje
Pobřežní 17
301 17 Plzeň

ZÁ P I S
z jednání Výkonného výboru KSH Plzeňského kraje
Datum: 17. října 2017 od 16:00 hod.
Místo: Pobřežní 17, Plzeň
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: J. Frána, F. Hanus, J.Černý, V. Hulec, V. Sladký, J. Vacek,

Program pracovního jednání:
1.
2.
3.
4.

zahájení,
volba ověřovatelů – Kohel, Dlesk – schváleno
návrhy na doplnění programu jednání – nejsou, program jednání schválen
kontrola plnění usnesení z jednání dne 20.6.2017
- OSH propagovat soutěž POODM ve školách a kolektivech dětí a mládeže – úkol stálý
- OSH důsledně kontrolovat návrhy na vyznamenání a ocenění – úkol stálý
- OSH DO nedodalo charakteristiku na P. Kouříka pro účely ocenění krajem, pak
přišel návrh na ocenění ministrem 29.8. – nebyl dostatek info o něm, při předávání
ocenění ministrem to vyznělo neúplně

5. zpráva o činnosti KSH za uplynulé období – předkládá starosta KSH
klíčové události z uplynulého období jsou předmětem jednání VV, zpráva o činnosti KSH
k aktuálnímu datu přednesena na setkání ZH v Sedlci 7.9. mnozí ji slyšeli, celá zpráva
bude přednesena na Shromáždění představitelů (SP) 15.11. – souhlas
- informace k rozeslaným materiálům: seznam úspěšných sportovců – zaslán i
hejtmanovi, pravděpodobně bude chtít sportovce ocenit na KÚ, žádoucí účast starostů
OSH,
- počty členů SH ČMS, SDH, JSDHO a členů jednotek – pro informaci

6. informace o průběhu sezóny sportovních soutěží v r. 2017
- Krajské soutěž v PS Klatovy – po organizační stránce bez větších potíží, časomíru
dodaly DO, opět nedostatek rozhodčích, řešilo se na místě, nebylo ozvučení ani
komentátor, který v předvečer soutěže odřekl účast - průběh soutěže vyznívá
neatraktivně. Poděkování za pomoc OSH KT, přesto, že se v počátku nechtělo
angažovat, zajistilo dovoz vody, zapůjčení stanů atd., poděkování všem, co se na
dobrém průběhu podíleli, tj., technické četě, HZS KT, Z. Zuberovi. Ozvaly se
pochvalné hlasy na úroveň organizace soutěže.
- Soutěž ve vyprošťování v Železné Rudě – po organizační stránce vynikající,
nedostatek v použití atributů prezentace soutěže – baner Plzeňského kraje vyvěšen
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-

až po urgencích, na pozvánce nebylo uvedeno KSH Pk, stejně tak na diplomech.
Majer: z průběhu soutěží zejména vyhodnocení nutno pořizovat i fotodokumentaci
jako doklad k vyúčtování dotace z Pk. Dosud nedodána prezenční listina a
protokol o převzetí ocenění. – viz úkol v usnesení. Ředitel HZS Pk gen. Pavlas se
zamýšlí nad účastí HZS Pk a organizováním soutěže v příštích letech. Soutěže
probíhají v kraji na několika místech, proč to nedělat na jednom místě?
Soutěž TFA DO – proběhla jako 1. krajská soutěž, byla na stadionu bez 4. úseku
(výšková budova), bylo 31 závodníků ve 2 kategoriích, pak soutěž družstev – 8
družstev. Soutěž bez závažných nedostatků. Po organizační stránce vše výborně
připraveno, poděkování p. Rendlovi, HZS, technické četě. Nedostatek
v komentátorovi, Adamec ze Strážova opět před soutěží odmítl. Zajistila paní
z DO. Stížnost na dosud neproplacenou fa za pronájem stadionu a stravy. Důvod:
byly vystaveny chybné faktury, nutno opravit.
Zuber: Faktury vracet v době splatnosti,
Foldová: pí Syslová na KÚ zdůraznila, že pokud bude fa špatně, neproplácet. Fa
vracet v době splatnosti, vracet poštou doporučeně. Vyzývá k pomoci, popř. najít
člověka, který bude s účtařinou na KSH pomáhat nebo ji přímo dělat.
Majer: existuje manuál na vyplňování těchto dokladů, ctěte ho.
Malina: můžeme se ocitnout v rejstříku dlužníků a budeme mít problémy do
budoucna.

-

Krajské kolo soutěže dětí a dorostu v TC – soutěž proběhla bez potíží a nedostatků
kromě nedodání medailí a diplomů pro 2. a 3. místa – chyba v objednání, dodáno
dodatečně,

7. informace z průběhu sezóny v ExPO Chotěšov – předkládá P. Jůzek
- podána podrobná informace, za sezónu 2017 navštívilo expozici 4 953
návštěvníků. Písemnou zprávu dodá P. Jůzek, bude součástí materiálů ke SP.
8. informace z úseků: mládeže, ochrany obyvatelstva, prevence, represe - předkládají
ved. jednotlivých rad
- KORM – J.Frána omluven na jednání
- KOROO – F.Ryba – jednání ústřední rady bude v Praze 7.listopadu, v oblasti jsou
změny, vyšlo nařízení vlády (jaké?, co řeší? – bez konkrétní specifikace)
- KORP – Z. Květoň - byly vyhlášeny propozice na 44. ročník 2017/2018, vydány
příručky pro seniory a záložky pro děti, po jednání ÚORP v Praze svoláme
seminář prevence pro Pk.
- KORR – T. Kohel – rada jednala 27.9., letos proběhl seminář, byl úspěšný a
plánujeme ho uspořádat i v příštím roce.
Pavlas: témata odborné přípravy měnit nebudeme, k základní přípravě se musí SH
ČMS hlásit, jinak to vezme Komora velitelů (KV) – z jednání KV u Ministra vnitra
vyplývá, že KV chce oddělit jednotky od sdružení, chce jiné uniformy, jinak barevně
označená auta, odlišit spolek od jednotky. Komise MV jednala v Plzni, za dobrovolné
hasiče jednali Malina, Činatl, Chlebo, za MV jednal zástupce MV a byla ustavena komise,
která to má řešit. Cílem KV je vytvořit samostatný zákon o dobrovolných hasičích.
HZS bude doplňovat témata do odborné přípravy, kdo nestihne ověření odbornosti
na jaře, budeme na podzim organizovat náhradní termín přezkoušení. Nelze přetahovat do
dalšího roku.
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Za poslední 2 roky bylo v Pk nakoupeno 211 dopravních aut, PO v Pk není
podfinancovaná. Některé obce o dotaci vůbec nepožádaly např. z Plzně ÚMO 2 –
Skvrňany.
9. informace k jednání KKRR – předkládá předseda KKRR E. Cízl
Jednání KKRR neproběhlo
10. Příprava MČR dětí a dorostu v r. 2018 - zpráva přípravného výboru – viz zápis
z jednání ze dne 19.9.2017 – nutno oslovit hejtmana a primátora – získání dotace.
Termín Mistrovství posunut na dny 1. – 5. 7. 2018
11. Požadavky odborných rad KSH na financování svých programů - předkládají ved.
odborných rad,
Předložila OR prevence, ORR a rada HS
- Diskuse k příručkám prevence – Foldová: příručky jsou k ničemu,
dosud mně leží v kanceláři, nikdo je nechce. Vydejme záložky, příručky
ne.
VV souhlasí s vydáním záložek, příručky ve stejném znění jako v r.
2017 vydávat nebudeme.
SDH Úněšov zaslal 2 žádosti o finanční podporu pro členku reprezentace na sportovní
vybavení pro trénink, cestovné, ubytování apod. V této věci ho osloví p. Dlesk, podá
zprávu na KSH o způsobu řešení a výši požadované částky.
VV souhlasí v rámci přípravy na MČR v disciplínách TFA se zadáním
výroby dvou ks tunelů pro tuto soutěž. Zadáním požadavku a vyhodnocením nejlepší
nabídky pověřuje vedoucího rady HS.
12. Různé Informace z OSH a KSH – aktuality z okresů a kraje, předkládají starostové
OSH a KSH
- Jsou stížnosti na pozdní proplácení faktur – fa jsou špatně formulované, OSH dostaly
podrobný návod na to, jak fa vypisovat tak, aby nebyly problémy s vyúčtováním
z dotačních peněz – je to přísně sledováno, musíme to každoročně obhajovat včetně
dokladace fotek – tam musí být logo kraje
-

na setkání ZH v září p. Černý nedovezl logo vůbec, ačkoliv o to byl požádán.

-

Informace k novým pravidlům EU k evidování osobních údajů od 25.5.2018- budou
nutné změny v uvedení kontaktů na členy na webu? Sledovat, jaké požadavky toto
nařízení EU bude mít na obsah našich webů apod.

-

Dne 6.9.2017 se uskutečnilo na KÚ Pk jednání komise pro spolupráci s neziskovými
organizacemi – účast ing. Hoffmann, úkol pro KSH: podat informaci o celkovém počtu
přípravek – dosud nepřišly informace z OSH PJ a PM – údaje zaslat do 23.10.2017.

-

F. Dlesk: KORHS projednala konání MČR v disciplínách TFA v r. 2018 v Plzeňském
kraji – konkrétně se k tomu hlásí DO. Doporučuje souhlas VV, MČR by bylo počátkem
října. VV vyjádřil souhlas s pořádáním MČR v TFA v r. 2018 – zajistí DO.

3

-

Pořádání krajské soutěže v PS v r. 2018 – podle cyklu HZS by měl pořádat TC, pokud
to nepůjde, tak DO, pokud ani tam ne, tak Plzeň. Podle KSH by to měly zajišťovat RO,
ale nemají stadion. RO souhlasí s organizování krajské soutěže v PS a udělají to
v Plzni.

-

Pokud se bude rozhodovat o výši dotace v r. 2018, rada HS se shodla na názoru, aby
MSH Plzeň, které se pořádání soutěží rozhodně vyhýbá, měla výši dotace pokrácenou.

13. návrhy na vyznamenání – VV s předloženými návrhy souhlasí bez připomínek, dotaz p.
Zuber: návrh na ocenění (ČU kraje) pro Zdeňka Mráze z SDH Nové Mitrovice podán
už 26.4.2017 – dosud nic nedostal. KSH prověří.
14. Usnesení
I. VV bere na vědomí:
- Vyhlášení soutěže o logo MČR dětí a dorostu v červenci 2018 (s uzávěrkou do 30. 11.
2017),
- Zprávu z 2. jednání přípravného výboru ke konání MČR 1. – 5. července 2018,
- Informace vedoucích rad: ° has. soutěží
° prevence
° OOB
° represe
° skupiny historie ( k ExPO Chotěšov),
- Pořádání Krajské soutěže v požárním sportu OSH Rokycany na stadionu v Plzni.
II. VV pověřuje
- Ved. rady HS F. Dleska projednat požadavek (účel a výši příspěvku) na sportovní
vybavení pro podporu členky reprezentace ČR z SDH Úněšov a podat zprávu KSH.
III. VV schvaluje
- Částku 10 tis. Kč na vydání záložek pro prevenci,
- Pořádání MČR v disciplínách TFA v r. 2018 v Plzeňském kraji (OSH DO),
- Příspěvek na ubytování a dopravu pro reprezentantky SDH Úněšov ve výši dohodnuté
s vedoucím rady has. soutěží,
- Návrhy na vyznamenání.
IV. VV ukládá
- Členům VV v rámci své působnosti připomenout pravidla formulací a ostatních
náležitostí fakturace oprávněných výdajů z dotace Plzeňského kraje – úkol stálý
- OSH PJ a PM zaslat údaje k počtu přípravek na KSH v termínu do 23. 10. 2017
- Zbyšku Zuberovi dodat hospodářce KSH pí. Vídršperkové prezenční listiny a protokol
o předání cen ze soutěže ve vyprošťování (25. 6. 2017 v Železné Rudě) v termínu do
31. 10. 2017
- Vedoucímu Aktivu zasloužilých hasičů p. Albertu Jírovi zaslat na KSH prezenční
listiny ze setkání ZH Pk (6. 9. 2017) v termínu do 23. 10. 2017
- Vedoucímu KORHS Františku Dleskovi zaslat podklady pro vyúčtování nákladů SDH
Strážov za pomoc (dovoz vody, překážek apod.) na Krajské soutěži v PS v Klatovech
v termínu do 31. 10. 2017
4

-

15.

Starostovi KSH – řešit situaci v neproplácení resp. nevracení faktur v době jejich
splatnosti a situaci ve vedení účetnictví KSH – Termín: úkol stálý
Vedení KSH určit pořadí nákupu atributů soutěže TFA (figuríny, tunely) Termín:
příští jednání VV KSH Pk

Závěr

V Plzni dne 17. 10. 2017
Dle poznámek z jednání a zvukového záznamu zapsal Jan Majer

Ověřil:

František Dlesk: …………………………………… dne: ………………
Tomáš Kohel: ……………………………………… dne: ……..….......
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