
        Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje
ze dne 19.11.2010 v Mladkově

 Přítomni : 
- dle prezenční listiny ( příloha zápisu)

 Program jednání :
          
1)  Zahájení,
2)  Zpráva starosta KSH
3)  Informace z ústředních odborných rad
4)  Postupové soutěže v roce 2011
5)  Čerpání rozpočtu KSH 
6)  Návrh rozpočtu na rok 2011
7)  Návrh plánu práce na rok 2011
8)  Jmenování inventarizační komise 
9)  Návrh na vyznamenání
10) Diskuze
11) Různé

Ad 1)  Poradu zahájil  a řídil starosta KSH p. Bidmon Josef, přivítal hosty a minutou ticha byla uctěna 
památka na zemřelého dlouholetého člena VV KSH Pavla Bartase

Ad 2)  Starosta KSH ve své zprávě mimo jiné : 
- informoval o průběhu sjezdu SHČMS, nově zvolených funkcionářích a obsazení ústředních 

odborných rad
- informoval o činnosti VV SHČMS 
- zhodnotil činnost KSH Pardubice 
- zhodnotil krajská kola postupových soutěží, za organizaci soutěží poděkoval SDH Břehy
- informoval o členské základně v KSH a v jednotlivých okresech

Ad 3)   Informace z ústředních odborných rad – 
ÚORV –  Šulc  Bohuslav  –  termíny  republikových  soutěží  v roce  2011,  činnost  a  složení  rady, 
informace o přípravě setkání Pyrocar 2011 a propagační jízdě
ÚORM – Uher Pavel – složení a činnost rady, informace o školení rozhodčích mládeže I., příprava 
nových směrnic Hry Plamen
ÚORO  – Faltusová Eva – činnost rady,  výklad ke změně stanov s ohledem na změnu občanského 
zákoníku
ÚORH –  Makkai  Rudolf  –  činnost  rady,  radu  vede  ing.  Stržínková,  rada  se  mimo  jiné  zabývá 
hospodařením společností s majetkovým vkladem SHČMS
ÚORP – Janda Aleš – informace z činnosti rady, vedoucím rady je ing. Majer
ÚORHaM – Dvořák Ladislav – informace o činnosti  a  složení  rady,  vyhlášení  soutěže kronikářů, 
informace o setkání historiků
ÚKRR – ing. Dvořák Josef – informace o činnosti a složení rady, informace o proběhlých kontrolních 
akcích ( MČR Litomyšl a Sjezd SHČMS )

Ad 4)  VV KSH projednal postupové soutěže pro rok 2011 :
- krajské kolo Hry Plamen - Třemošnice  11.6.2011, zajišťuje OSH Chrudim
- krajské kolo Dorost – Mladkov 18.6.2011, zajišťuje OSH Ústí n.O
- krajské  kolo  v požárním  sportu  dospělých  –  starostové  jednotlivých  OSH  se  vyjádřili 

k termínu a ke společnému pořádání s HZS. HZS má krajské kolo v požárním sportu společně 
s HZS Hradec Králové 25.6.2011. Jednotlivá OSH jsou proti společné soutěži s KSH HK a i 



termín  pro  dobrovolné  hasiče  nevyhovuje.  Společnou  soutěž  s HZP  PaK  by  akceptovali 
všechna OSH. Pokud nedojde k dohodě HZS PaK a HK změně termínu,  tak krajské kolo 
dospělých proběhne 30.7.2011 v Mladkově samostatně . 

- MČR dospělých – Ostrava 19.8.- 20.8.2011 společně s HZS

Ad 5)  Ing.Dvořák Josef seznámil VV KSH s plněním rozpočtu KSH k 15.11.2010 :
- rozpočet  je v souladu s plánem,  příjmy k 15.11.2010 činily 536 000,-Kč. Plánované příjmy 

600 tisíc korun do konce roku pravděpodobně nebudou naplněny . Výdaje k 15.11.2010 činily 
431 000,- Kč.Během roku 2010 byly všechny činnosti KSH zajištěny a do konce roku budou 
ještě výdaje cca 120 000,- Kč. Stav účtu KSH 248 000,- Kč, hotovost 4 700,-Kč.

Ad 6)  Ing.Dvořák Josef seznámil VV KSH s návrhem  rozpočtu KSH na rok 2011. Rozpočet byl 
vytvořen jako vyrovnaný, plánované příjmy i výdaje jsou ve výši 600 000,- Kč. VV KSH hlasoval o 
návrhu rozpočtu na rok 2011 – schváleno. V případě snížení dotace na provoz KSH od Pardubického 
kraje bude na příštím Jednání VV KSH rozpočet upraven v příjmech i výdajích.

Ad 7)  František Rambousek seznámil  VV KSH s návrhem plánu práce pro rok 2011. Po diskuzi 
z jednotlivých OSH byl plán práce schválen a je přílohou tohoto zápisu.

Ad 8)   Starosta  KSH přednesl  návrh  na  složení  inventarizační  komise  KSH .  VV KSH schválil 
inventarizační komisi ve složení : ing.Dvořák Josef, Žídková Marie, Matějka Josef, Chmelař Jan 

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

Ad 10) Diskuze :
Línek  Roman –  zhodnocení  spolupráce  s KSH,  podpora  soutěží,  financování  provozních  nákladů 
KSH, od roku 2003 začala finanční podpora KSH a do roku 2010 včetně jsme od Pardubického kraje 
obdrželi celkem 2 miliony korun.
Kvasnička Miroslav – informace o dotacích od HZS, spolupráce s SDH a JSDHO
Boňatovský Aleš – informace o dotacích pro JSDHO od PaK, podávání žádostí o dotace na rok 2011
Válal Robert – prezentace firmy Požární bezpečnost Jihlava, poděkování za spolupráci za rok 2010, 
sponzorování činnosti SDH a OSH
Makkai Rudolf – informace o HVP, marketingové akce – lékárnička k POV, spolupráce s obcemi a 
SDH – provize
Martínek  Radko –  zhodnocení  spolupráce  s dobrovolnými  hasiči  na  úrovni  kraje,  informace  o 
navrhovaném zákonu o hasičském fondu a příspěvku pojišťoven do něj, financování JSDHO – od roku 
2002 bylo mezi jednotky obcí rozděleno 33 866 000,-Kč a na rok 2011 je navržena částka 5 milionů 
korun.
Šilar Petr – poděkování hasičům za podporu v senátních volbách
Tomášek Vladimír – informace z okresní ligy okresu Pardubice
Košťálová Hana – poděkování hejtmanovi PaK za podporu hasičských přípravek a informace o setkání 
přípravek v roce 2011

  

V Pardubicích 24.9.2010

Zapsal : ing.Dvořák Josef



  Krajské sdružení hasičů ČMS – Pardubice
mobil: 608 779 060 ksh.pardubice.starosta@seznam.cz

PLÁN PRÁCE VV  KSH NA ROK 2011

29.3.2011             -     kontrola plnění úkolů
Svitavy -     vyhodnocení VV SDH

-     PO očima dětí – sestavení komise
- příprava soutěží  mládeže a dospělých I. – III. kol
- výsledky inventarizace a hospodaření KSH
- příprava propagační jízdy Pyrocar Bílé Poličany – Přibyslav
- informace starostů OSH a vedoucích OR
- různé

31.5.2011 -    kontrola zajištění soutěží MH,dorostu a dospělých
Chrudim -    výsledky  soutěže březen PO očima dětí

- příprava propagační jízdy Pyrocar Bílé Poličany – Přibyslav
- informace starostů OSH a vedoucích OR
- různé

6.9.2011
Ústí nad Orlicí -    kontrola plnění úkolů 

- vyhodnocení soutěží MH, dorostu a dospělých
- vyhodnocení propagační jízdy Pyrocar
- příprava setkání Zasloužilých hasičů
- informace starostů a vedoucích OR
- různé

18.11.2011 -   kontrola plnění úkolů
Pardubice -   vyhodnocení plánu práce za rok 2011

- příprava soutěží na rok 2012
- příprava inventarizace KSH, jmenovaní komise
- informace starostů OSH a vedoucích OR
- různé

Zpracoval: Josef Bidmon
      starosta KSH

Schváleno VV KSH 19.11.2010

mailto:ksh.pardubice.starosta@seznam.cz


Návrh rozpočtu KSH Pardubice
na rok 2011

Příjmy : 

- dotace Pardubický kraj 450 000,-
- dotace na člena – SHČMS                                                                20 000,-
- provize HVP                                                                                     25 000,-
- grant PS dospělí – SHČMS                25 000,-
- grant Plamen a dorost - SHČMS   25 000,-
- grant provoz – SHČMS   25 000,-
- reklama                                              10 000,-
- prodej hasičského zboží                                                                    20 000,-

Příjmy celkem 600 000,-

Výdaje :
- mzdy, odměny, odvody   70 000,-
- setkání ZH   30 000,-
- soutěže krajská kola 2010 120 000,-
- soutěže okresní kola ( á 20 000,-)   80 000,-
- ceny na soutěže                                                                                 50 000,-
- cestovné KSH   30 000,-
- dary jubilea, věnce    5 000,-
- kancelářské potřeby,poštovné,DHIM   25 000,-
- činnost VV KSH, pohoštění   30 000,-
- nákup hasičského zboží   30 000,-
- propagační jízda k výstavě Pyrocar                                                  20 000,-
- pojištění                                                                                              2 000,-
- poplatky banka                             3 000,-
- soutěž PO očima dětí                                                                          5 000,-
- podpora reprezentace kraje, diplomy,trička,
  propagační předměty, ocenění sponzorům                                       100 000,- 

Výdaje celkem 600 000,-

Na straně příjmů i výdajů není započten zůstatek financí na BÚ a v pokladně ke dni 
31.12.2010. Tato částka bude sloužit jako rozpočtová rezerva.

Schváleno VV KSH 19.11.2010  
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