Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno

ZÁPIS č. 6 z VV KSH JMK 10. 12. 2015

Přítomni: Bc. Z. Jandová, J. Gargula , P. Novák, I. Musil, Mgr. M. Vykydal, P. Pejřil, L. Procházka, M.
Brandýs, , Z. Špaček, ing. B. Biegler, L.Švejda , L. Žárská, JUDr. Michal Hašek
Omluveni: M. Kuchař, Ing. T. Letocha, J. Fabiánová, M. Kobylka
Hosté: zástupce JMK p. JUDr. A. Osvald , zástupce HZS JMK plk., Mgr. Chromý Radek, , náměstek
ředitele
1. Zahájení:
Starostka Bc. Zdeňka Jandová přivítala na dnešním zasedání hejtmana JMK pana JUDr.
Michala Haška, členy VV KSH JMK, hosty a přítomné zástupce OSH
Přednesla program uvedený na pozvánkách.
Program byl schválen všemi přítomnými.
2. Informace ze zasedání VV SH ČMS 26. 11. 2015
- pojišťovna SLAVIA
- pojišťovna a pojištění od HVP
- informace k řešení okresu Jeseník
- dotace z ministerstva vnitra
- ministerstvo zdravotnictví – očkování proti žloutence pro JSDHO
- záchranný sbor Hlučín – výcvik nových řidičů
- pro členy JSDHO pracovní neschopnost po zásahu 100% platu
- registrace – rušení sboru
3. Zhodnocení činnosti KSH za duben – prosinec 2015
- náměstci fungují
- fungují odborné rady
- výčet činnosti KSH JMK
- zlepšení spolupráce s JMK
- rozvoj družby s Trnavským krajem
- zhodnocení výjezdního zasedání ve Velkých Opatovicích
- dotace z JMK dostaly všechny OSH
4. Zhodnocení činnosti jednotlivých OSH v JMK
Starostka telefonicky vyzvala v minulém týdnu jednotlivé okresy o podání návrhů
na ocenění hejtmanem JMK. Návrhy podaly OSH Znojmo -2, OSH Brno –město -1
Vyškov
- minimální změny ve fungování OSH
- komise pro prevenci zahájila svoji práci
- proběhlo shromáždění představitelů sboru a rozjíždějí se valné hromady sborů
- dobíhají poslední registrace
Znojmo
- registrace- 5 sborů ukončilo svoji činnost

.

- příprava ligy rada velitelů
– dobře pracuje rada prevence.
Hodonín - omluven
Břeclav
- nové vedení okresu
- vylepšení webových stránek
- školení vedoucích mládeže
- školení mládeže a rozhodčích
- dořešení registraci v okresu
- proběhlo setkání představitelů sboru ve Velkých Pavlovicích 29.11.2015
Blansko
- oslavy,
- školení vedoucích mládeže
- soustředění dorostenců
- příprava a organizace výjezdního zasedání VV KSH JMK Velké Opatovice
Brno – město
- problémy s radou mládeže
- rada velitelů pracuje
- příprava setkání sborů na území Brna –města
Brno –venkov
- Bedřichovice 85 let sboru
- proběhlo setkání představitelů sboru Brno –venkov 13.11.2015
- odchází z našeho okresu 2 sbory k MHJ a to SDH Zbýšov a Neslovice

5. Činnost krajských odborných rad
Velitelů – M. Kobylka omluven jednání v Přibyslavi
Prevence
- zasedala 3.12. 2015
- soutěž PO očima dětí 2016 – bude hodnotit krajská rada prevence
- školení,odbornosti
- propagační materiály
- finanční podpora na vydání brožur
- odborná rada ochrany obyvatelstva
- zapojit členy OSH- fungování rady prevence na okresech
Mládeže
- zasedala ústřední rada mládeže
- krajská soutěž v Drnholci bude 2. denní
- nové směrnice hry PLAMEN na internetu
- překážky
- soutěž 60 m.překážky- spojky ROTT i pro mládež
- na rok 2017- junior univerzita v Jánských Koupelích

6. Aktiv ZH
- ozdravný pobyt 26. 6.-2. 7. 2016 v Jánských Koupelích
- spolupráce s českým rozhlasem a poděkování rozhlasu za relace propagující
hasiče v našem kraji
- plán práce je daný
7. KKRR
- bude zasedat 17. 12. 2015
- byla jmenována inventarizační komise aby proběhla fyzická inventura majetku
- kontrola účetnictví
- kontrola jízd osobním autem
- proběhl audit, který neshledal žádné problémy v účetnictví kraje
- navržen plán práce a kontrolní činnosti
8. Projednání plánu práce KSH JMK na rok 2016
1. Zasedání představitelů okresů 5. 3. 2016 v Brno –Tuřany
2. Zasedání VV KSH JMK v 2016
- 21. ledna
- 3. března
- 12. května
- 16. června
- 8. září
- 13. října
- 24. Listopadu
- Udržitelnost projektu SKLLO do roku 2016,vstup do systému v el. podobě.
4 x školení práce na vodě SDH Strachotín
4 x školení práce PC – prohlubovací HZS Zubatého 1
- Hasičská pouť-7. Května 2016 Brno –Tuřany
Starostka požádala všechny vedoucí odborných rad o zpracování plánů práce a včasné dodání
zasedání odborných rad z důvodu rezervace malé zasedací místnosti v budově HZS .
9. Setkání do konce roku 2015
16.12. se sejdou starostové OSH v 15.30. v budově JMK s hejtmanem JMK
19.12. proběhne slavnostní setkání vedení KSH JMK s představiteli
Trnavského kraje
Zhodnocení výjezdního zasedání ve Velkých Opatovicích.
Nové webové stránky-Michal Kobylka,aktualizace
Okresy určí jednoho člena, který bude nápomocen radě prevence při výběru výtvarných prací.
Literární práce vyhodnotí Jitka Fabiánová
10. Krajské soutěže v roce 2016
-

Mládež Hodonín 18. 6. 2016

-

Dorost

Břeclav 11. 6. 2016

-

PS Blansko 6. 8. 2016

-

PO očima dětí KORP

10. Schválení vyznamenání
11. Různé
-

-

JUDr. Hašek Podal informace k dotacím které budou v roce 2016
- dotace JMK-technika,výzbroj ,výstroj,rekonstrukce a výstavba hasičských zbrojnic
- dotace z ministerstva vnitra - auta DA, výstavba nových hasičských zbrojnic
- individuální dotace – oslavy,prapory a jiné akce SDH
- informace o sportovišti v Pisárkách , zjistit majitele, převod na kraj
- navázat spolupráci se svazkem měst a obcí
- žádost na BV o pronájmu haly, pavilonu P na halovou soutěž
- vyhodnocení dobrovolného hasiče 2015 v Brně 9. 12. 2015
Hejtman JMK na závěr poděkoval za práci v letošním roce a popřál vše nejlepší,
hodně zdraví v roce2016
HZS JMK plk., Mgr. Chromý Radek, náměstek ředitele
- podal informace k dotacím na pořízení , zakoupení cisteren,
- upozornil na nárůst výhružných telefonátů na výbušný nástražný systém.
Na závěr poděkoval jménem ředitele HZS JMK i svým ,všem přítomným za spolupráci
a popřál do nového roku hodně štěstí a zdraví

Příští zasedání KSH JMK bude 21. 1. 2016

12. Závěr
Starostka Zdenka Jandová poděkovala za podporu a spolupráci s JMK a HZS JMK.
Poděkovala všem přítomným za práci ve sboru, v okresech i v kraji a popřála do nového roku
hodně zdrav.

Ověřila:

Bc. Zdeňka Jandová

Zapsala:

Jana Štelclová
V Brně 10. 12. 2015

