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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje 

Zubatého 1, 614 00 Brno 
 

 
ZÁPISč.7 z VV KSH JMK  21. 1. 2016 

 
Přítomni: Bc. Z. Jandova,J.Gargula , P. Novák,I. Musil, Mgr. M. Vykydal,P. Pejřil,L. Procházka,  
M. Brandýs, Z.Špaček, ing.B.Biegler, L.Švejda,L. Žárská,   M .Kuchař,Ing. T. Letocha, 
M. Kobylka 
 
Omluveni: JUDr. Michal Hašek,J. Fabiánová, 
 
 Hosté: zástupce JMK p.JUDr.A.Osvald 

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  

- pracovní oběd s představiteli Trnavského kraje 12. 12. 2015 
-setkání 16.12. 2015 s hejtmanem JMK,navržení členi převzali vyznamenání JMK 
-pracovní večeře s hejtmanem 16. 1. 2016  
-účast na setkání s představiteli SDH na okresech Blansko a Brno - město 
-stále není přístupové heslo do programu SKLOO 
-žádost o dotace z JMK na provoz KSH JMK 
-zadávání vyznamenání do evidence –ústředí p. Hladíková 
-krajská hasičská pouť-pozvánky na okresy 
-osobní auto pro KSH JMK už bylo dodáno, auta pro zbylé okresy budou dodány  
do konce března 

            - na doporučení revizní rady k pololetí roku zrušit účet u Poštovní banky ERA  
a ponechat jen jeden účet pro KSH JMK a to FIO BANKA,starostka vyzvala 
 přítomné k hlasování – tento návrh byljednohlasně přijat. 

Náměstek T.Letocha 
‐TFA 
‐valné hromady sborů v okresu 

NáměstekP. Novák 
‐ valné hromady sborů v okresu 

NáměstekI. Musil 
‐setkání s představiteli Trnavského kraje 
-valné hromady sborů v okresu Vyškov 
‐změna v evidenci  

NáměstekJ. Gargula 
‐druhý účet KSH JMK byl založen účelově a to k Mistrovství republiky v Brně 2014 
‐valné hromady sborů v okresu 
‐zrušení sboru v okresu Brno –venkov,Litostrov 
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3.Zpráva o činnosti jednotlivých OSH JMK 
    OSH Vyškov 

-valnéhromady sborů a začínají valné hromady okrsků 
-shromáždění představitelů sborů proběhlo na podzim 
-kalendář soutěží je daný a vyvěšený na stránkách OSH 
 

   OSH Znojmo 
-valné hromady sborů a začínají valné hromady okrsků 
-na žádosti o vyznamenání uvádět rodná čísla –ústředíp. Hladíková 
-valné hromady sborů a začínají valné hromady okrsků 
 

   OSH Hodonín 
-inventarizace a inventury na OSH 
-valné hromady sborů 
-valné hromady okrsků 
 

   OSH Břeclav 
-sportovní uzávěrka roku o vánočního kapra Mikulovsko 
-valné hromady sborů 
-valné hromady okrsků 
-shromáždění představitelů sborů v únoru 
 

   OSH Blansko 
-valné hromady sborů 
-valné hromady okrsků 
-rada velitelů zkoušky  
-rada prevence zkoušky 
 

   OSH Brno–město 
-změna ve vedení  rady mládeže   
-shromáždění představitelů sborů  4. 2. 2016 
 

Brno–venkov 
-valné hromady sborů a začínají valné hromady okrsků 
-účastna vyhodnocení dobrovolný hasič 2015 
-na shromáždění představitelů sboru Brno -venkovinformace od ředitele územního  
   odboru Brno -venkov 
 

  4.Činnost odborných rad 
 Velitelů 

-krajská pouť na stránkách  KSH JMK 
-zkoušky Hasič I v Přibyslavi 
- školení vedoucí odborných rad v Přibyslavi 
-změna z odborné rady velitelů na odborná rada represe 
-žádost o větší informovanost z ústředí  
-TFA Štramberk mistrovství –kategorie muži do 35 let a nad 35 let 
-klíč k závodníkům za kraj 3 závodníci do 35 let a 2závodníci nad 35 let 
-výzva k pořádání TFA mistrovství v jiných krajích republiky 
-v roce 2017 se kryje Pyrocar se slavností v  Litoměřicíchproto bylo rozhodnuto  
o přesunu Pyrocaru na rok 2018 
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-ústřední školy vypisují kurzy  
-ústřední rada represe žádá o zadání odbornost hasič do evidence 

Prevence 
-členi jezdí po valných hromadách a informují o svoji činnosti 
- konec února vyhodnocení 
- L.Procházka  na Znojemsku se rozjíždí rada prevence 

Mládeže 
  -spojky ROTT i pro mládež 

-soutěž 60 m.překážky- 70 cm  
- KORM1.2. v Tvarožné 
-přihlášky na rozhodčí jsou na internetu -ústředí 
-krajské soutěže a štáby 
-včas dodržovat odevzdávat dotace-ústředí 
 - žádost o letní školyinstruktorů zasílat včas 
-školení nových vedoucích mládeže 15-18 let na okresech 
-informace ke školení nových instruktorů v rámci kraje 
- nově se povede databáze sportovců,vázání dotací 

Aktiv ZH 
- ozdravný pobyt  
- hasičská poť v Tuřanech 
-účast na okrskové schůzce ve Velké Bíteši 
-uzlovačka  
-činnost dle plánu 
-příprava zasedání zasloužilých hasičů v Brně 2016 

KKRR 
-v prosinci informace o účetnictví a inventurách s paní účetní  
-připraví se štítkovač a očísluje se majetek při inventarizaci 
- vrácený PS-12 do Tvarožné,kde jsou 2 stroje uloženy  
-zbytekmajetku-překážky jsou uložen v Moutnicích a bude v únoru fyzicky  
zkontrolován 
-provedena kontrola hotovosti v pokladně  
-provedena kontrola vedení a řazeníúčtů a hotovosti na účtu 
-provedena kontrola dle plánu kontrol 

 
5. Příprava MČR  v PS 

-schůzka s ředitelem HZS JMK 
-příprava spanilé jízdy historické techniky při příležitosti Mistrovství republiky  
v požárním sportu Brno 2016 

 
6.Krajská kola v roce 2016 

- Mládež Hodonín 18.6.2016  -nemá písemně potvrzenou objednávku stadionu 
- Dorost Břeclav   11. 6. 2016 
- PS  Blansko   6. 8. 2016  
- PO očima dětí    KORP 

7.Schválení Vyznamenání 
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8.Diskuse 
JUDr. A.Osvald 

‐dotace z ministerstva financí 
-návštěva prezidenta republiky v Jihomoravském kraji proběhne v příštím týdnu 
-dotace na sport , databáze sportovců 
- starostka KSH JMK jmenuje inventarizační komise a dává pokyn, aby proběhla  
fyzická inventura majetku KSH JMK 

Složení těchto komisí:  
Majetek v SDH Tvarožná: P. Peři– komise: náměstek I. Musil, L. Fiala, J. Složil   
                 SDH Moutnice:   J. Gargula–komise: náměstek T. Letocha, J. Štelclová,J. Michna 
 
-11.6. 2016Chvalovice extra liga -  bohužel v tomto datu je krajská soutěž dorostu v Břeclavi 
-žádostL. Procházky o změnu časuzahájení VV KSH JMK z 16.00 na 15.30 hodin,všichni  
s touto změnou souhlasily. 
 
9. Příprava Shromáždění představitelů OSH JMK 5.3. 2016 v Brno –Tuřany 
 
10.Závěr 

Příští zasedání KSH JMK bude3.3.2016 v 15.30 hodin 
 
 
 
 
 
Ověřila:Bc. Zdeňka Jandová 
 
Zapsala: Jana Štelclová                                                         V Brně 21. ledna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 


