
        Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje
ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

 Přítomni : 
- dle prezenční listiny ( příloha zápisu)

 Program jednání :
      
1)  Zahájení,
2)  Zpráva starosty KSH
3)  Informace z ústředních a krajských odborných rad
4)  Informace z HVP
5)  Statistika událostí HZS za rok 2010
6)  PO očima dětí
7)  Příprava krajských postupových soutěží
8)  Změna rozpočtu na rok 2011
9)  Návrh na vyznamenání
10) Zprávy starostů OSH
11) Předání ocenění
12) Diskuze

Ad 1)  Poradu zahájil  a řídil starosta KSH p. Bidmon Josef, přivítal hosty a minutou ticha byla uctěna 
památka  na  nedávno zemřelé  významné  členy  SHČMS  –  JUDr.  Miroslava  Řepiského a  Rudolfa 
Maňouška. Poté přítomné přivítal a krátce pozdravil starosta obce Svojanov ing.Josef Gracias.

Ad 2)  Starosta KSH ve své zprávě mimo jiné : 
- zhodnotil činnost KSH Pardubice za rok 2010
- informoval o činnosti VV SHČMS 
- seznámil  VVKSH  s přestěhováním  kanceláře  do  budovy  krajského  úřadu  PaK,  úředními 

hodinami atd. Dále připomněl nedůležitější akce SHČMS pro rok 2011a krátce informoval o 
propagační jízdě k PYROCAR 2011, která bude projíždět okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy.

- informoval  o  členské základně v KSH – celkem k 31.12.2010 máme  24 449 členů a  toho 
3 165 dětí všech kategorií. 

Ad 3)   Informace z ústředních a krajských odborných  rad  – 
ÚORV – Šulc Bohuslav – zprávy z ÚORV, počet  a náplň jednání,  informace o odborné přípravě 
velitelů, rozhodčích, o nově otevřené výcvikové základně ve Zbirohu a o přípravě krajských soutěží

ÚORM – Uher Pavel – informace z ÚORM a její plán činnosti na rok 2011, informace o vzdělávání a 
přípravě krajské soutěže mládeže

ÚORH – Makkai  Rudolf  – činnost  rady v 2011,  zatím jedno zasedání,  kde se řešil  hlavně prodej 
Výzbrojny požární ochrany, informace o snížení finančních prostředků pro hasičské školy .Je možnost 
na tuto oblast čerpat dotaci z prostředků EU, ale SHČMS nemá odborníka na tuto oblast a proto se 
p.Makkai obrátil na přítomné se žádostí pomoci sehnat osobu, která by vypracovala žádost o projekt.

ÚORP – Janda Aleš – informace z činnosti rady, představení návrhu na rozšíření soutěže PO očima 
dětí  o  počítačovou  prezentaci  nebo  krátký  film.  Dále  informoval  o  nových  testových  otázkách 
k získání kvalifikace preventista II. A III., a o nutnosti stálé spolupráce s HZS v této oblasti



ÚORHaM – Dvořák Ladislav–informace zasedání komise historie dne 25.3.2011,kde byla zhodnocena 
činnost CHH za rok 2010, velmi kladné hodnocení vzdělávání funkcionářů – U3V, seznámil VV KSH 
s akcemi na rok 2011- mezinárodní rozhovory, muzejní činnost, PYROS, PYROCAR atd.
AZH – Dušek Emil – vyzval starosty OSH, aby ve svých okresech zjistili zájem zasloužilých hasičů o 
rekreace 

ÚKRR –  ing.  Dvořák  Josef  –  seznámil  VV  KSH  s výsledkem  inventury  majetku  KSH  ke  dni 
31.12.2010 . Závady nebyly shledány, majetek je řádně evidován, uskladněn a ošetřován.Dále provedl 
rozbor  hospodaření  za  rok  2010,  kdy  KSH  dosáhlo  582 291,-Kč  příjmů  a  582 062,-Kč  výdajů, 
hospodaření skončilo s přebytkem 229,-Kč a bylo podáno řádné přiznání z příjmu právnických osob.

Ad 4)  Makkai Rudolf, ředitel pobočky HVP Pardubice, seznámil VV KSH s hospodářskými výsledky 
společnosti  i  pobočky  Pardubice  za  rok  2010  ze  kterých  vyplývá,  že  HVP  je  stabilizovanou 
společností. Obrátil se na starosty OSH se žádostí o pomoc při získávání nových zájemců o pojištění 
z řad  členů  SDH  (stále  malá  propojištěnost  členů  cca  12%)  a  především  hasičských  vozidel 
prostřednictvím jednotlivých SDH a jejich vlivu na příslušné místní samosprávy.Připomenul provize 
pro SDH a OSH.

Ad 5)  Plk. Ing.Oprchalský z HZS PaK seznámil VV KSH formou počítačové prezentace se statistikou 
událostí za rok 2010 v Pardubickém kraji. Celkový počet událostí byl 5 604. Pokud někdo z členů VV 
bude mít o tuto statistiku zájem, je možné ji získat u starosty KSH. 

Ad 6)  Tato problematika již byla prezentována ve zprávě z rady prevence v bodu 3 tohoto zápisu. 
Náměstek  starosty  SHČMS  Doc.Liška  informoval,  že  pro  rok  2011  je  připravena  zvláštní  cena 
náměstka pro handikepované děti a pravděpodobně tato nová kategorie bude součástí dalších ročníků 
soutěže.

Ad 7)  Vedoucí KRV a KRM seznámili VV se stavem příprav na krajská kola postupových soutěží : 
Dospělí : 

- místo a termín soutěže nezměněn, Mladkov 30.7.2011
- na dnešním jednání rady bylo projednáno OZ, rozlosování rozhodčí disciplín a určen hlavní 

rozhodčí a přidělena startovní čísla jednotlivým družstvům. 
- podle vyjádření vedoucího KRV obdrží okresy OZ do 15.4.k případné diskuzi

Startovní číslo Muži Ženy
1. Pardubice Pardubice
2. Svitavy Chrudim
3. Ústí n. O. Ústí n. O.
4. Pardubice Svitavy
5. Chrudim Ústí n. O.
6. Ústí n.O. Pardubice
7. Chrudim Chrudim
8. Svitavy Svitavy

   
Mládež :

- místo a termín soutěže nezměněn, dorost Mladkov 18.6.2011, plamen Třemošnice11.6.2011
- na dnešním jednání rady bylo projednáno OZ, rozlosování rozhodčí disciplín a určen hlavní 

rozhodčí a přidělena startovní čísla jednotlivým družstvům. 
- starosta KSH navrhl přidělit „ divokou kartu“ pro účastníky reprezentačního výběru dorostu 

pro MS v Petrohradě z PaK. Jedná se celkem o 3 závodníky z SDH Široký Důl, Krouna a 
Zbožnov,  kdy  by  tito  mohli  startovat  na  krajském kole  bez  předchozí  účasti  v okresních 
kolech dorostu. 

      VV KSH po hlasování schvaluje. 

Startovní číslo Dorostenci Dorostenky Plamen
1. Ústí n. O. Pardubice Pardubice
2. Ústí n. O. Pardubice Pardubice
3. Chrudim Chrudim Svitavy
4. Chrudim Ústí n. O. Chrudim
5. Pardubice Svitavy Svitavy



6. Pardubice Ústí n. O. Ústí n. O.
7. Svitavy Svitavy Chrudim
8. Svitavy Chrudim Ústí n. O.

 
Ad 8) Ing. Dvořák Josef seznámil VV s návrhem změny rozpočtu KSH na rok 2011.K tuto změnu 
bylo nutné navrhnout vzhledem k reálným příjmům, které zatím KSH bude mít. Zastupitelstvo PaK na 
jednání 17.2.2011 schválilo částku 300 000,- Kč na provoz KSH Pardubice, tato částka byla zahrnuta 
do  změny  rozpočtu  KSH.  Dále  pravděpodobně  nebudou  dotace  z MV  prostřednictvím  SHČMS. 
Upravený rozpočet je navrhován jako vyrovnaný – příjmy 375 000,- Kč a výdaje 375 000,- Kč. Částky 
v jednotlivých kapitolách bude možné po projednání VV změnit podle skutečných příjmů a výdajů, 
dále  v rozpočtu  nejsou  zahrnuty  zůstatky  na  BÚ  a  v pokladně  ke  dni  inventury  a  budou  jako 
rozpočtová rezerva. Upravený rozpočet bude přílohou zápisu.
VV KSH po hlasování schvaluje změnu rozpočtu na rok 2011.

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

Ad  10)  Starostové  jednotlivých  OSH  krátce  seznámili  VV  s činností  v okresech.  Starostka  OSH 
Pardubice seznámila se změnou termínu zasedání VV KSH v listopadu 2011

Ad 11) Starosta KSH předal pamětní plaketu a poděkování za spolupráci v roce 2010 :
- starostům všech OSH v PaK
- HVP a.s. pobočce Pardubice
- Pardubickému kraji – převzal člen rady PaK ing. Pavel Šotola
- Ing. Aleši Boňatovskému
- Plk.ing.Miroslavu Kvasničkovi
- Plk.ing. Oldřichu Jedličkovi
- Plk.ing.Ivo Oprchalskému

Ad 12) Diskuze :
Bidmon Josef :

- informace o předběžné trase a programu propagační jízdy k Pyrocaru 2011
- smlouva provozovatelem krajské časomíry byla podepsána a krajská kola všech soutěží budou 

měřena bez nároku na odměnu 
- informace z SHČMS o přidělení dotací které jsou vyšší o 500 000,-Kč než v loňském roce, 

dotace z MV pravděpodobně dosáhnou pouze cca 50 % loňské skutečnosti
- distribuce letáků „ Volejte s Hasiči“

Kvasnička Miroslav :
- poděkování za ocenění
- stručný výklad zákonů k problematice SDH x JSDHO
- informace o omezení financování na HZS ( platy, provoz, investice)

Šotola Pavel :
- podpora a financování hasičů ze strany PaK
- informace o návrhu na rozdělení dotací z rozpočtu PaK ve výši 5 000 000,-Kč na rok 2011, 

které byly schváleny RPaK
- poděkování za dosavadní spolupráci s KSH

Válal Robert :
- prezentace a vývoj firmy Požární bezpečnost Jihlava za uplynulých pět let
-  poděkování za spolupráci za rok 2010,  sponzorování činnosti SDH a OSH v kraji Vysočina a 

v Pardubickém kraji
Neubauer Václav :

- informace z poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o návrzích Pardubického a Středočeského 
kraje ke změně zákona o pojišťovnictví 

- zrušení 100 % odškodnění hasičů v rámci úsporného balíčku vlády ČR
Liška Václav :  

- hasičské pasy pro návštěvu hasičských muzeí
- informace z oblasti prevence o ochrany obyvatelstva v kraji Vysočina a Pardubickém kraji

V Pardubicích 24.9.2010



Zapsal : ing.Dvořák Josef

  Krajské sdružení hasičů ČMS – Pardubice
                                     Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, kancelář A 21

telefon: 606 033 601,  608 779 060
 ksh.pardubice.starosta@seznam.cz, www.dh-pardubicko.cz 

UPRAVENÝ  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

25.11.2011 -   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 29.3.2011

http://www.dh-pardubicko.cz/
mailto:ksh.pardubice.starosta@seznam.cz


Návrh upraveného rozpočtu KSH Pardubice
na rok 2011

Příjmy : 

- dotace Pardubický kraj 300 000,-
- dotace na člena – SHČMS                                                                20 000,-
- provize HVP                                                                                     25 000,-
- reklama                                              10 000,-
- prodej hasičského zboží                                                                    20 000,-

Příjmy celkem 375 000,-

Výdaje :
- mzdy, odměny, odvody   50 000,-
- setkání ZH   30 000,-
- soutěže krajská kola 2010   80 000,-
- soutěže okresní kola ( á 15 000,-)   60 000,-
- ceny na soutěže                                                                                 30 000,-
- cestovné KSH   25 000,-
- dary jubilea, věnce    5 000,-
- kancelářské potřeby,poštovné,DHIM   10 000,-
- činnost VV KSH, pohoštění   20 000,-
- nákup hasičského zboží   25 000,-
- propagační jízda k výstavě Pyrocar                                                  10 000,-
- pojištění                                                                                              2 000,-
- poplatky banka                             3 000,-
- soutěž PO očima dětí                                                                          5 000,-
- podpora reprezentace kraje, diplomy,trička,
  propagační předměty, ocenění sponzorům                                        20 000,- 

Výdaje celkem 375 000,-

Na straně příjmů i výdajů není započten zůstatek financí na BÚ a v pokladně ke dni 
31.12.2010. Tato částka ve výši 50 892,-Kč bude sloužit jako rozpočtová rezerva.

Schváleno VV KSH 29.3.2011  
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