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SDRUŽENÍ  HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Kšírova 45, 619 00 Brno 

 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 22.6.2010 

 

1. Zahájení , seznámení s programem jednání                                                starosta J. Gargula 

 

2.VV KSH Jmk schválil rozdělení kompetencí starosty a náměstků KSH pro volební období  

   2010-2015  takto: 

    -  Starosta   Josef Gargula, vedení KSH, odpovědnost za vedení finanční a organizační stránky    

       KSH společně s 1. náměstkyní Z. Jandovou (podpisová práva, společná účast na jednáních    

       týkajících se   finančních transakcí a podpisování závazných dokumentů za KSH). 

    - 1. náměstek starosty KSH  Zdeňka Jandová  (OSH Brno-město)  

       odpovědnost za vedení finanční a organizační stránky KSH společně se starostou KSH J.   

       Gargulou  (podpisová práva, společná účast na jednáních týkajících se  finančních transakcí a     

       podpisování  závazných dokumentů za KSH). 

    -  2. náměstek starosty KSH Ivan Musil (OSH Vyškov)  

        Úsek mládeže a dorostu, organizační stránka soutěží KSH 

    -  3. náměstek starosty KSH Václav Kondler (OSH Znojmo) 

        Úsek Represe 

 

3. Termíny zasedání VV KSH byly schváleny takto:  

    1 x za měsíc starosta + náměstci 

    1 x za 3 měsíce celý VV KSH a dále dle potřeby 

    Termín příštího VV KSH je stanoven na 9.9.2010 v 15.00 hod. 

 

4. VV provedl zhodnocení krajské soutěže mládeže a dorostu v Brně 12.-13.6.2010 – soutěž   

     proběhla bez problémů v souladu s programem a byla organizačně zabezpečena na velmi dobré     

     úrovni. 

 

5. Úkol pro všechny OSH  : dodat termíny jednání jednotlivých VV OSH  ( pro potřeby KSH –    

    jednání). 

 

6. Příprava OZ soutěže dospělých v Blansku 14.8.2010  ( zabezpečuje OSH Blansko) 

    Hlavní  rozhodčí: ing. Tomáš Letocha 

    Velitel soutěže: Bohumil Švancara 

    

7. Starosta J. Gargula informoval VV KSH o Projektu pro školení Civilní Ochrany  

    Výhled – uvolnění cca 4. miliónů korun. Starosta podepsal tento dokument  minulý týden. 

    Součástí přípravy účastníků  je práce na vodě, ochrana občanů při MU atd. Z každé SDH  mohou     

    být  navrženi 2 členové (podmínkou je středoškolské vzdělání). 

 

 8. OSH Znojmo se přestěhovala do nových prostor,  adresa: náměstí Armády 8, 669 02 Znojmo 

 

 

 

 



 2 

 

 

 9. VV KSH pokládá za důležité vypracovat pro příští rok HARMONOGRAM akcí v kraji. 

     Jedná se seznam pro lepší přehled při zapůjčování materiálu ( překážky, časomíra atd.) na     

     soutěže. 

 10. VV KSH byl starostou  informován , že se zpracovává nová evidence materiálu KSH 

 

 11. Informace o pohybu na účtu KSH – účelová dotace na časomíru ve výši 40 000,- Kč převedena    

       na  OSH Brno-venkov, bude nutné převést v termínu  4 mil. korun za projekt Centra v Miroslavi   

      ( starosta  J.  Gargula),  

       VV KSH schválil:  

       -   příspěvek pro družstva dorostu, která nás budou reprezentovat na republikové soutěži ve     

            výši 10 000,- Kč na jedno družstvo +  6 000,- Kč na ostatní jednotlivce  

       -   příspěvek na ceny pro krajskou soutěž dospělých ve výši 14 000,- Kč 

       -   příspěvek pro zasloužilé členy ve výši 6 000,- Kč 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 22.6.2010                                                                        zapsala: Z. Jandová  

 

  

 


