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

Zápis č. 10 z VV KSH JMK 21. 6. 2016
Přítomni: Bc. Z. Jandova, J. Gargula , I. Musil, Mgr. M. Vykydal, P. PejřilM. Brandýs,
Z. Špaček, L. Švejda , L. Žárská, M .Kuchař, Ing. T. Letocha, M. Kobylka
Omluveni: JUDr. Michal Hašek ,J. Fabiánová, , L. Procházka, P. Novák, ing. B. Biegler,
Hosté:
zástupce HZS JMK plk. Ing.Petr Mareš.
Program :
1. Zahájení
2. Informace o činnosti členů vedení VV KSH JMK
3. Zpráva o činnosti jednotlivých OSH JMK
4. Činnost odborných rad, Aktivu ZH, KKRR
5. Hodnocení krajského kola dorostu a Plamene
6. Zhodnocení Cvičení „Dálnice 2016“
7. Mistrovství ČR Brno 2016
8. Vyznamenání
9. Diskuse
10. Závěr
1. Zahájení:
Starostka Bc. Zdeňka Jandová přivítala na dnešním zasedání, členy VV KSH JMK, hosty
a přítomné zástupce OSH. Přednesla program uvedený na pozvánkách.
Program byl schválen všemi přítomnými.
2. Informace o činnosti členů vedení VV KSH JMK
Starostka KSH JMK
- zasedání VV republiky v Přibyslavi 16.6.
- nové průkazky
- směrnice hry Plamen –Tisk si každý okres objedná sám
- výstrojní řád –nové součásti oblečení -distribuce
- materiál OOB-metodický pokyn na stránkách DH
- schůzka s představiteli sportovních svazů
- setkání představitelů SH ČMS s premiérem B. Sobotkou a ministrem
M.Chovancem
- výročí SDH a místní soutěže
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- 28.5. proběhla soutěž ve vyprošťování Tišnov-účast 9 jednotek předurčených
k výjezdům k dopravním nehodám. Vítěz Velké Opatovice soutěž pořádaná KSH
JMK a HZS JMK
- schůzka s hejtmanem – kniha sbory JMK
- Sestavení editorského týmu za KSH JMK T. Letocha ,L. Žárská a J. Gargula
- Starostka poděkovala T. Letochovi za doplnění do knihy evidence vyznamenání a
doplnění do evidence sborů
Náměstek T. Letocha
- příprava a pořádání krajské soutěže hry Plamen
- inventura-fyzická kontrola uskladněného materiálu KSH JMK v ZD Moutnice
Náměstek I. Musil
- soutěž Kyjov
- výročí SDH v okresu Vyškov
- školení a zkoušky TFA
Náměstek J. Gargula
- ztráta po krajském kole hřebů do startovacích bloků a poškozená pistole, která je
neopravitelná
- žádost o zakoupení nových zvukových spínačů a nové postole ,
- ke konci roku 2016 končí bezplatný pronájem prostoru garáží v ZD Moutnice kde
jsou uskladněny překážky a jiný materiál KSH JMK. Musíme najít jiný prostor
na uložení tohoto materiálu
- oslavy SDH Jedovnice 140 let
3. Zpráva o činnosti jednotlivých OSH JMK
Vyškov
- okresní kolo Plamen
- soutěže Křenovice, Dražovice Vyškovský Soptík
- výročí sborů SDH okresu Vyškov
- zasedá VV okresu i když je starostka nemocná
Hodonín
- okresní kola Plamen,dorost,PS
- krajské kolo Plamen
- dětská soutěž TFA
- Grand Prix –Hodonín
- výročí SDH
Břeclav
- krajské kolo dorostu -Drnovice
- okresní kola ,PS Plamen
- znovu obnovení sboru Moravská Nová Ves
- sportovní soutěže a akce mladých hasičů
- Extra liga Pasohlávky
- Břeclavská –Hodonínská liga
- Blansko
- krajské kolo ve vyprošťování
- okresní kola ,liga ,PS,Plamen
- výročí sborů
- krajské kolo v PS Blansko 6. 8. 2016
Brno –město
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- okresní kolo hry Plamen na Palackém vrchu
- příprava zasedání zasloužilých hasičů v Brně –Holásky 2016
Brno –venkov
- okresní kolo hry Plamen Palacký vrch
- okresní kolo v PS Přísnotice

4. Činnost odborných rad
Velitelů
- OZ krajské kolo v PS 6.8.2016 Blansko budou zaslány na okresy
- předložení a schválení OZ viz příloha č.1 dodat
- krajské kolo TFA 20.8. Strážnice OZ bude zaslán na jednotlivé okresy
- TFA Štramberk mistrovství – kategorie muži do 35 let a nad 35 let
- klíč k závodníkům za kraj 3 závodníci do 35 let a 2 závodníci nad 35 let
Prevence
- vyhodnocení Požární ochrana očima dětí
- Starostka poděkovala odborné radě za vyhodnocení
Mládeže
- zhodnocení krajských kol
- školení odborné rady bude 22.listopadu2016
- Mistrovství světa Ostrava 13.-21.8.2016
Doporučení odborné rady mládeže na zvážení VV KSH JMK aby krajské kolo hry
Plamen a dorostu bylo pořádáno vícedenní a na stadionech odpovídajícím těmto
vyšším postupovým soutěžím.
Aktiv ZH
- ozdravný pobyt
- činnost dle plánu
- příprava zasedání zasloužilých hasičů v Brně -Holásky2016
- doplnění krajských stránek ZH
5. Hodnocení krajského kola dorostu a Plamene
Starostka a vedoucí odborné rady mládeže poděkovali všem, kteří se podíleli na
přípravě a pořádání krajských kol okresu Břeclav a Hodonín.
6. Zhodnocení Cvičení „Dálnice 2016“
- zajištění figurantů
- zajištění občerstvení
- nová charita
Poděkování starostky všem okresům a jejich členům za jejich účast na tomto projektu.
Cestovné se bude proplácet na základě doložení kopií velkých TP zúčastněných vozidel.
7. Mistrovství ČR Brno 2016
- technická četa 15.členů
- 3 krojované páry na předání ocenění na pátek 26.8. na náměstí Svobody
- vše ostatní je na HZS JMK
- příprava spanilé jízdy historické techniky při příležitosti Mistrovství republiky
v požárním sportu Brno 2016
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8. Vyznamenání dle jednotlivých návrhů OSH

9. Diskuse
zástupce HZS JMK vedoucí IZS jednotek plk. Ing.Petr Mareš.
dotace z ministerstva financí pro rok 2016 - 41 DA, 2 hasičské zbrojnice
pro rok 2017 29 DA, 5 hasičských zbrojnic
Neinvestiční dotace pro jednotky které zasahovali mimo svůj katastr v roce 2015 a
2016 platí datum podání do 12.8.2016
T. Letocha - upozornění na účetní uzávěrku, zveřejnění hospodářských výsledků,
byl vydán metodický pokyn SH ČMS, který byl rozeslán na okresy a sbory
L. Žárská –proplácení cestovného na krajská kola
Cestovné proplácejí pořádající okresy na základě doložení kopii velkých TP
zúčastněných vozidel.
.
10.
Závěr
Starostka poděkovala všem a popřála krásnou dovolenou ,užijte si ji a uvidíme se
v září. Příští zasedání KSH JMK bude 8.9.2016 v 15.30 hodin

Ověřila

Bc. Zdeňka Jandová

Zapsala Jana Štelclová
ervna 2016
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V Brně 21.
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