
Zápis z jednání Výkonného výboru

25.3.2021 – on line

Přítomni: Z.Jandová, Mgr. M.Vykydal, L. Žárská, M.Kuchař, J. Štelclová, M.Brandýs, R. Souček, 
J.Kožnárek, M.Kobylka, M.Hašek, M.Janíček, J.Trojancová, Ing. Biegler, V.Kondler, T. Letocha

Omluveni: --

Program :

1. Zahájení, prezence

2. Zapisovatel – L.Salátová, ověřovatel – M.Elsner, M. Brandýs

3. Info z jednání VV SH ČMS dne 24.3.2021, Praha Divadlo u Hasičů

-  Soutěže OSH, KSH, SH ČMS v roce 2021

- Dotace pro rok 2021 z ústředí SH ČMS

- Sjezd SH ČMS

- Žaloba na SH ČMS

4. Soutěže v rámci okresů a kraje 2021

5. Schválení vedoucích odborných rad

- Represe M.Kobylka

- Vnitroorganizační M.Hašek

- Mládeže J.Trojancová

- Prevence J.Kožnárek

6. Info z jednotlivých okresů

7. Návrhy na vyznamenání

8. Různé, diskuse

9. Závěr

1. Paní starostka Z.Jandová všechny přivítala a požádala o schválení navrhovaného programu. Ten
byl jednomyslně schválen.

2. Zapisovatel a ověřovatelé taktéž schváleni

3. Informace z VV SH ČMS – VV probíhal za přísných hygienických nařízení, všichni zúčastnění byli
otestování,  dodržovali  rozestupy,  roušky.  Na programu jednání bylo  15 bodů,  byly  kontroly
usnesení, zprávy ze zasedání vedení SH ČMS. Pro KSH byl důležitý bod návrhu časové osy pro
postupová kola  Hry  Plamen a  dorostu v roce 2021.  Mistrovství  ČR ve  Hře Plamen by  mělo
proběhnout  ve  dne  25.-27.6.2021  v Jihlavě.  Dorost  má  naplánovaný  termín  na  3.-5.7.



v Zábřehu.  Pokud  budou  Mistrovství  ČR,  je  nutné  aby  proběhla  okresní  kola.  VV  SH  ČMS
doporučil, že pokud to půjde z hygienických důvodů – mají okresy a kraje uspořádat postupová
okresní kola v jakékoliv podobě, třeba i ve zkrácené. Úkol pro radu represe je, aby nastudoval
jak by mohla krajská kola proběhnout. Okresní kola mohou být ve zkrácené formě, např. jen
požární útok.  Žádné doporučení či metodika ke krajským kolům není. 

J.  Trojancová  –  na  jednání  ústřední  rady  mládeže  se  o  tomto diskutovalo.  Závěr  byl,  že  je
v kompetenci  jednotlivých odborných rad zda kola proběhnou ve standartním režimu nebo ve
zkráceném. Je to na každém pořadateli, pro jaký způsob konání soutěží se rozhodne.

Z.Jandová navrhla uspořádat krajské kolo – požární útok.

Termín KK 12.-13.6.2021

Termín dospělí – předběžně 24.7., požární útok, v tomto případě není potřeba stadion

Dotace 2021 – budou ve stejné výši jak pro okresy tak pro kraje jako ve 2020

Sjezd – místo zůstává v Brně, BVV, snaha co nejdříve, časový úsek červenec – září 2021, 400
účastníků, dotace od KÚ JmK ve výši 400 tisíc je již na účtu KSH, Olomouc, Liberec a Plzeň nemá
zatím shromáždění a není možno uskutečnit sjezd. Shromáždění starostů bude 24.4.2021, Brno,
BVV.

Žaloba – akcionář HVP žaluje HVP a SHČMS za smlouvy na pronájem Hasičského domu v Praze,
Je to velmi složitý případ, JUDr. M.Hašek připraví informaci ke sporu.  

4. Soutěže – okresy a kraj již projednáno v bodě č. 3

5. Schválení odborných rad 

- Rada represe / M. Kobylka

- Vnitroorganizační / M.Hašek

- Rada mládeže / J.Trojancová

- Rada prevence / J. Kožnárek

Výkonný výbor schválil

6. Informace z jednotlivých okresů :

Blansko – bez činnosti, pouze provoz kanceláře

Brno  –  venkov  –  uzavřená  kancelář,  pracuje  se  z domu,  plánují  se  oslavy,  sbory  pomáhají
s očkováním

Brno – město  - proběhl VV, běžná agenda, dotazníkové šetření po sborech na činnost okresu

Břeclav – žádná činnost

Hodonín – bez činnosti, pouze provoz kanceláře

Vyškov – kancelář on-line nebo na požádání, nový kalendář soutěží

Znojmo – OK požární útok 26.6.2021 v 8 hod, kancelář pracuje



Rada mládeže – J.Trojancová, letní  mezinárodní tábor / Česko, Rakousko, Slovensko /,  letní
školy – garant, školení vedoucích, rozhodčích zatím odloženo, Vzdělávací dny i pro nehasičské
děti

Rada prevence – J. Kožnárek, potvrdit zástupce do krajské rady, PO očima dětí

Rada represe – M. Kobylka,  v Hasičské škole nelze školit,  dotazník kdo má zájem proškolit,
statistika kde kdo zasahoval v souvislosti s COVIDem 19, 

Vnitroorganizační – M.Hašek, pokud má okres nějaký spor -  předat info,

ZH – R.Souček, nechává se zahrát k životnímu jubileu, 

Revizní rada – Ing. Biegler, po rozvolnění bude rada

7. Vyznamenání – vyznamenání odsouhlaseno

8. Diskuse - Komise při KÚ Jmk pro schvalovaní dotací jednotkám JmK , Blansko – M.Vykydal, B-V –
J.Štelclová, B-M – P.Jelínek, Břeclav – l.Žárská, Hodonín – T. Letocha, Vyškov – p. Kauf, Znojmo –
L.Badin, koordinátor – Z.Jandová a Z.Milan, dotace pro jednotky cca 10 mil Kč, auta zařazena do
IZS jsou osvobozena od dálniční známky

Poděkování zesnulému Ivanu Musilovi

9. Závěr – paní starostka poděkovala všem za účast

Ověřovatelé :


