
Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje
ze dne 22.2.2011 v Pardubicích

Přítomni : 
Svitavy : Jiruše Josef, Bidmon Josef, ing.Dvořák Josef
Chrudim : Kunhart Miroslav, 
Ústí nad Orlicí : Faltusová Eva
Pardubice : Stará Marie, Rambousek František, Košťálová Hana
Hosté : Ing.Boňatovský Aleš – Pardubický Kraj
            Ing. Liška Václav , prof. h. c. -  náměstek starosty SH ČMS
             Plk.Ing.Nejtek Pavel – HZS Pak
            

Program jednání :
          
1)  Zahájení, 
2)  Rozpočet 2011
3)  Dotace pro SHČMS
4)  Činnost prevence
5)  Pyrocar 2011
6)  Informace z VV SHČMS
7)  Informace z okresů
8)  Stanovy SHČMS
9)  Návrh na vyznamenání

Ad 1)  Poradu zahájil  a řídil starosta KSH p. Bidmon Josef. Úvodem informoval VV o nastěhování 
kanceláře do prostorů krajského úřadu. Seznámil VV se smlouvou o pronájmu ( zatím na 3 měsíce), 
parkováním  a způsobem přijímání pošty. Starosta KSH zajistí změny všech dokumentů, kde se uvádí 
adresa KSH a oznámí změnu adresy na ústředí SHČMS

Ad  2)  Zastupitelstvo  PaK  na  jednání  17.2.2011  schválilo  částku  300 000,-  Kč  na  provoz  KSH 
Pardubice, tato částka byla zahrnuta do změny rozpočtu KSH a upravený rozpočet bude projednán a 
předložen ke schválení  VV KSH v rozšířeném obsazení  dne  29.3.2011 ve  Svojanově.  Smlouva  o 
přidělení dotace mezi PaK a KSH bude podepsána dnes 22.2.2011.

Ad 3)   Starosta  informoval  VV o  krácení  dotací  pro  SHČMS  ze  strany MŠMT A MV.  Dotace 
z MŠMT budou kráceny o 10% a dotace z MV budou ve výši cca 4 mil .korun. Krácení dotací z MV 
se týká především mzdových dotací, které jsou pokráceny cca na 1/10 loňského objemu ( 800 tis.kč). 
Tato  dotační  politika  bude  mít  v letošním roce  významný  vliv  na  hospodaření  celého  SHČMS – 
úsporná opatření ve všech oblastech. Mzdové dotace budou ještě předmětem dalšího jednání, hledají 
se jiné zdroje financí.

Ad 4)  Plk.Nejtek seznámil  VV s preventivní  činností  na Pak ,  představil  program „Prevence pro 
všechny“, který se začíná rozbíhat na Pardubickém kraji. V rámci tohoto programu budou osloveny 
všechny obce PaK , aby se připojili k této akci a zároveň budou požádány o příspěvek 1000,-Kč na 
spolufinancování.  Finanční  prostředky budou využity  na  pořízení  veškerých materiálů  pro činnost 
prevence, budou to materiály pro SDH, jednotky obcí, činnost dětí, publikace pro preventistů obcí 
apod. K tomuto bodu nabídl právní pomoc ing.Liška, který má tuto oblast v rámci SHČMS na starosti.

 



Ad 5)  Starosta KSH informoval  pracovní schůzce organizačního štábu propagační jízdy  Pyrocar 
2011,která se konala 4.2.2011 v Poličce. 

Ad 6)  Starosta KSH informoval o jednání VV SHČMS:
- v některých  sborech  a  potažmo i  v JSDHO se  začíná  vytvářet  a  prohlubovat  rozpor  mezi 

těmito subjekty. Některé obce a zároveň i JSDHO se k činnosti dobrovolných hasičů chovají 
velmi  odtažitě  a vytvářejí  si  svoje  pravidla  činnosti.  S těmito  názory jsme se  setkali  i  na 
valných hromadách sborů, které byli navštíveny členy VV KSH. Musíme mít na paměti, že 
téměř všichni členové JSDHO jsou i členy SHČMS, využívají pro svou činnost stejné prostory 
v hasičských zbrojnicích, stejnou techniku apod.Nelze se dělit na obyčejné dobrovolné hasiče 
a „jednotku obce“ i když oba subjekty fungují podle odlišných právních norem.

- informace o zrušení 100 % nemocenské pro hasiče, která byla zakotvena do zákona 305/2008 
Sb. a zákonem 347/2010 Sb. následně s účinností od 1.1.2011 zrušena  a vyměřovací základ 
nemocenské pro hasiče je 60 %.

- starosta  informoval  VV  o  tom  ,  že  převážná  většina  hasičských  vozidel  není  havarijně 
pojištěna a uložil starostům okresů, aby tuto informaci přenesli na SDH a obce . Pokud dojde 
ke škodě na vozidle při havárii, nelze nijak odškodnit a celou škodu hradí většinou obce ze 
svého rozpočtu.

- informace  o  reprezentačním  výběru  dorostu  na   II.MS  v požárním  sportu  mládeže  do 
Petrohradu

- informace o školení funkcionářů a hospodářů v Přibyslavi, které proběhne 8.5.2011

Ad 7)  Starostové jednotlivých okresů podali krátkou zprávu o činnosti. Starostové okresů na příštím 
jednání VV dne 29.3.2011 předloží seznam rozhodčích pro všechny kategorie krajských  soutěží ( 5-6 
osob) a zároveň předloží návrhy na hlavní rozhodčí soutěží.

Ad 8)   Náměstek  starosty  SHČMS ing.Liška seznámil  VV s činností  pracovní  skupiny,  která  se 
zabývá přípravou znění  nových stanov sdružení.  První  návrh je hotov a postupně bude předložen 
k diskuzi tak, aby mohli být nové stanovy schváleny na příštím sjezdu SHČMS.

Ad 9)  VV KSH projednal a schválil vyznamenání KSH podle předložených návrhů z jednotlivých 
okresů. 

V Pardubicích 22.2.2011

Zapsal : ing.Dvořák Josef


