
                                              

 

Krajské Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska   

                                          Jihomoravského kraje, Kšírova 45, Brno 

 

 

 

                           ----------------------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                                                       zápis č. 2/2010 

Jednání VV KSH Jmk ve čtvrtek 16.9.2010 

 

 

 1 .Zahájení  provedeno starostem KSH 

 2. Přítomni byli přivítáni plk. Ing. J. Pelikánem, který  se představil  ve funkci ředitele.  

     Ing. Pelikán informoval členy KSH o součastném stavu požární ochrany na území Jmk 

- odchod zkušených příslušníků k 30.11.2010 

- nutné úspory v hospodaření HZS se dotknou všech odborů HZS Jmk 

- nový ředitel HZS Jmk nabídl KSH k užívaní kancelář na ul. Zubatého a zasedací 

místnosti na školení a zasedání 

- návrh na konání společných soutěží JSDH a HZS Jmk     

 3. Kontrola zadaných úkolů : termíny plánovaných akcí na OSH dodali: Vyškov,  

                                                 Brno- venkov,Blansko  

 4. Bylo provedeno vyhodnocení soutěže dospělých v Blansku 

      -   organizačně připraveno dobře 

      -   před příštím kolem provést lepší školení rozhodčí 

      -   větší komunikace VV + organizátorů soutěže 

 5. Bratr L. Procházka informoval přítomné o prvním zasedání VV SH ČMS 

          -   představení nového vedení SH ČMS 

          -   podán návrh na zavedení osobních čísel pro členy – zamítnuto 

           -   bude provedeno přečíslování číselníku 

          -   Jmk má dobré zastoupení v celorepublikovém SH ČMS  

               Rada velitelů : ing. T. Letocha 

              Pedagogická rada : J. Fabiánová, p. Ondráček 

              Člen VV : L. Procházka 

               Prevence : J. Dufka 

              Zasloužilý členové : L. Švejda 

 6. Byla schválena dotace pro družstva dospělých, která postoupila na republiku ve výši 5 000,- Kč 

     na jedno družstvo. 

 7. Informace o stavu pokladny KSH  

      -  zůstatek 77 844,- 

      -  vyplaceny schválené dotace na soutěže, zasloužilé členy a ost. poplatky 

  -  zůstatek v pokladně cca 33 000,- Kč 

  8. Vedení KSH informovalo o potřebě vytvoření internetových stránek KSH 

  9. Starosta J. Gargula informoval přítomné o průběhu projektu školení lektorů civilní ochrany  



      obyvatel . 

10. Areál Miroslav – žádné nové skutečnosti. Jednání proběhne 17.9.2010 na úrovni města 

11. Schváleno vyznamenání pro  

      OSH Blansko, Brno-venkov,Brno-město,  

      SDH Kuřim – doloží podklady  

 

12. Diskuse 

 

a) JUDr. Osvald  - KÚ Jmk Brno  podal informace o dotacích pro dobrovolné hasiče na území Jmk 

    1) dotace na školení  a JPO II  původně ve výši 7 500 000,- Kč byla snížena MF na 6 000 032,- Kč 

        o přidělování rozhoduje HZS Jmk 

    2) KÚ za rok 2010 poskytl dotaci na JPO ve výši 35 000 000,- Kč (technika,výstroj atd.) přislíbeno 

        udržení částky ve stejné výši i pro rok 2011. 

    3) Dotace na poškozenou techniku při povodních  1 800 000,- Kč 

    4) Dotace na soutěže pro sdružení 

    5) Nová dotace pro KSH Jmk ve výši 2 000 000,- Kč 

 

        Hejtman Jmk poděkoval hasičům za odvedenou práci při povodních – vyhodnocení proběhne 

- 23.9. 2010 v Rohatci 

- 30.9.2010 v Hodoníně 

- 6.10.2010 v Břeclavi 

- 7.10.2010 ve Slavkově 

      JUDr. Osvald požádal o poskytnutí kalendáře akcí a výročí SDH v Jmk. 

b) VV byl informován o aktivu zasloužilých členů 9.10.2010 v Borotíně. 

c) Doporučení pro všechny OSH i SDH věnovat pozornost správnému čerpání dotací. 

d) Oprávnění na školení obsluhy MŘP pouze od MV 

e) Předseda KKRR  p. Bejlek  - zasedání KKRR proběhne 11.10.2010 

f) Termín příštího zasedání KSH  - 4.11.2010 

g) Pozvánka na soutěž o Pohár starosty OSH BM  23.10.2010 

    5.11.2010 proběhne Shromáždění představitelů sborů na okrese Blansko 

 

13. Závěr   

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 16.9.2010                 Zapsala Zdeňka Jandová 

 


