Zápis z Výkonného výboru dne 14.3.2019
Zubatého 1, Brno

Přítomni :
Z. Jandová, Ing. T. Letocha, J. Gargula, P. Novák, Mgr. M. Vykydal, J. Fabiánová, L.Žárská, M.Brandýs, L. Procházka, M. Kobylka, J. Štelclová , L. Salátová, 

omluveni :
Musil I., M. Kuchař, R. Souček, Ing. B. Biegler


Program :
1. zahájení a přivítání
2. zprávy z okresů 
3. příprava 6. sjezdu SH ČMS 
4. rozdělení dotací
5. příprava KK
6. vyznamenání
7. diskuse
8. závěr

k bodu 1)
Všechny přítomné přivítala starostka KSH Zdeňka Jandová. Představila pracovnici krajského sdružení paní Salátovou. Seznámila všechny s programem jednání VV. Program byl jednohlasně schválen. 


k bodu 2)
Brno-město – ukončené Valné hromady, 1123 členů
Hodonín – začíná LIGA mladých hasičů, bude školení rozhodčích
Brno-venkov – VVH se starosta OSH nezúčastnil ze zdravotních důvodů, byli zástupci
Vyškov – 5 sborů má nové starosty, dosud nemají všechna hlášení od sborů, dotaz kdo je vedoucí ORM kraje
Blansko – proběhly VH
Znojmo – 28.3.2019 Shromáždění představitelů v Hostimi, VVH proběhly dobře, menší účast, 4 sbory nedaly hlášení
Břeclav – ukončené VVH, začínají soutěže dětí, některé sbory nedodaly hlášení, změny starostů, začíná školení rozhodčích
KSH – připravuje se akce Záchranáři dětem, která bude v rámci Pyrosu na BVV 1.6.2019. Zde budou 2 historická auta, budou se obesílat sbory, aby se zúčastnily s prapory. 4.5.2019 v Tuřanech proběhne Hasičská pouť
OR represe – účast v Přibyslavi

k bodu 3)
6.sjezd SH ČMS proběhne v červnu 2020 v Brně, Brněnské veletrhy a výstaviště – pavilon A Rotunda, ubytování bude ve Voroněži, 250 Kč/ den. Česká se na schválení VV SH ČMS, které bude 21.3.2019. Kraj musí zabezpečit cca 50 lidí na provoz. 


k bodu 4)
od KÚ JmK budou 2 dotace, jedna je na provoz ve výši 1 mil Kč + 195 tis. na Hasičskou pouť a Záchranáři dětem. Druhá také ve výši 1 mil Kč na požární sport. U této dotace se musí rozhodnout jak rozdělit. Odsouhlaseno rozdělit na každý okres ve výši cca 110 tis. Kč a každý okres se rozhodne co koupit. 

k bodu 5)
jednotlivé okresy si rozdělily zabezpečení disciplín KK.

k bodu 6)
Výkonný výbor KSH Jihomoravského kraje schválil navržené vyznamenání, které byly zaslány na KSH jednotlivými OSH JmK. 

k bodu 7)
Novou vedoucí KORM se stala paní Jana Trojancová, vedoucím KORP pan Jan Kožnárek. 

k bodu 9)
starostka poděkovala všem za účast.



zapsala : L.Salátová


