Zápis z Výkonného výboru dne 31.1.2020
Hasičská zbrojnice - Brněnské Ivanovice

Přítomni :
Z. Jandová, I. Musil, Ing. T. Letocha, J. Gargula, P. Novák, Mgr. M. Vykydal, M. Kuchař, J. Fabiánová, M.Brandýs, L. Procházka, Ing. B.Biegler, J.Kožnárek, L. Salátová, Z. Melkes

omluveni :
L.Žárská, JUDr. M. Hašek, M. Kobylka, J.Trojancová, R. Souček

Hosté: 
J.Slámečka, L.Janeba

Program :
1. zahájení
2. zprávy z okresů, valné hromady v okresech
3. soutěže v roce 2020 – OSH, KSH
4. příprava sjezdu SH ČMS
5. shromáždění delegátů OSH
6. vyznamenání
7. diskuse
8. závěr

k bodu 1)
Všechny přítomné přivítala starostka KSH Zdeňka Jandová. Seznámila všechny s programem jednání VV. Program byl jednohlasně schválen. Přivítala p. J.Slámečku – starostu SH ČMS a L.Janebu, náměstka starosty SH ČMS. 
Starosta SH ČMS se přivítal s členy VV KSH JmK. Zdůraznil, že jeho cesta není volební kampaň, protože nekandiduje. Už navštívil jižní Čechy, Karlovy Vary. Cíl jeho cest je sjezd, který je organizačně připraven. Probíhá diskuse o stanovách, které vedení sdružení nechtělo otevírat. Starosta OSH Prachatic, ale napadl ustanovení, a vzniklou diskusí se stanovy ujasní. Program sjezdu, volební řád a další dokumenty se připravují na sjezd.
Nové vedení sdružení bude pořádat soutěže. V současné době je cca 370 tis členů dobrovolných hasičů. Ozývají se firmy na spolupráci. Starosta sdružení připomněl, že slíbil přivést sdružení ke sjezdu a že za jeho působení nebude dělat žádné zásadní kroky. Z těchto důvodů odmítá návrhy firem na nabízenou spolupráci. Odkazuje je na nové vedení sdružení. 
Sdružení má zájem na majoritním postavení v HVP.
Starosta a vedení sdružení se zúčastnilo setkání s profi hasiči, domluvili se na společné reprezentaci. Uskutečnila se i schůzka s ministrem vnitra panem J.Hamáčkem. Velmi kladně hodnotí starosta sdružení dotační titul na nová vozidla. Za poslední 4 roky se na nová vozidla rozdalo 2,400.000 Kč. Jsou nové tituly i na stříkačky. A spolupráci s Ministerstvem vnitra označil za dobrou.
V květnu 2020 se plánuje setkání s krajskými starosty. V roce 2020 by mělo být vyřízeno jednání o vzhledu znaku.
Upozornil členy VV, že si starostové stěžují na legislativní zátěž. Vzhledem k tomu, že je volební období, opět probíhá přeregistrace starostů. Je nutné změny ve sborech, okresních a krajských sdružení zaregistrovat u Městského soudu v Praze.
Poděkoval všem přítomným za pozornost, poděkoval i všem členům sdružení za práci, kterou vykonávají a popřál všem hodně sil do dalších dnů.
Paní starostka poděkovala panu starostovi i panu náměstkovi za jeho návštěvu.
 

k bodu 2)
Valné hromady :
	Brno –město, končí valné hromady, zatím není termín shromáždění
	Brno-venkov, 14.3. bude shromáždění ve Zbyšově, na 100 členů – 1 delegát

Vyškov, probíhají valné hromady, 21.3. shromáždění
Znojmo, 134 SDH, 4100 členů, shromáždění 14.3. Mikulovice
Hodonín, probíhají valné hromady, shromáždění 28.3. Svatobořice
Blansko, vedoucí kanceláře je Ing. L.Krejčí, končí valné hromady, 20 okrsků, 21.3. shromáždění Černovice
p. Musil zhodnotil valné hromady, byla velmi dobrá úroveň
p. Letocha sdělil přítomným, že je hotový kalendář akcí
ing. Biegler bude mít 27.2. zasedání krajské revizní rady


k bodu 3)
Krajské kolo Plamen a dorost, Brno 6.-7.6.2020, VÚT Brno
Krajské kolo Požární sport, Brno 1.8.2020, VÚT Brno


k bodu 4)
na stránkách KSH je už povolený přístup na přihlašování k pomoci se zabezpečením sjezdu sdružení, který se bude konat 10.6.2020 v Brně. Dobrovolní hasiči JmK jsou hostitelé delegátů sjezdu. Sjezd se bude konat pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, záštitu bude mít i primátorka města Brna. V prostorách BVV bude přehlídka techniky zakoupené z dotací JmK.

k bodu 5)
Shromáždění delegátů OSH jihomoravského kraje se bude konat 18.4.2020.

k bodu 6)
Výkonný výbor KSH Jihomoravského kraje schválil navržené vyznamenání, které zaslaly OSH JmK. 

k bodu 7)
v diskusi vystoupil p. Kožnárek, který seznámil Výkonný výbor s činností rady represe. 
Dotace na mzdy pro pracovníky KSH byly poprvé v roce 2019.
Odvody členských příspěvků nebyly změněny od roku 1993. 
Akce Záchranáři dětem se uskuteční 30.5.2020, návrh na místo konání je VÚT Brno.

k bodu 9)
Před ukončením VV navrhla starostka KSH Z.Jandová termín dalšího VV na 19.3.2020. Poděkovala všem za účast a ještě jednou poděkovala za návštěvu starosty SH ČMS pana Slámečky a jeho náměstka pana Janeby.



zapsala : L.Salátová


