Zápis ze zasedání KSH Jčk konaný dne 29.3.2019 v Klenovicích

Přítomní:
OSH CB - Mgr. Jiří Žižka
OSH TA – Alois Pazdera
OSH ST- Jaroslava Boukalová
OSH PT - Libuše Tremmelová
OSH PI - Ing. Jiří Heinrich
OSH CK - Jaromír Marek
OSH JH - Milan Garhofer
VV rozšířen o vedoucí ORR a ORM - příprava a odsouhlaseni OZ kraje

Program:
1.)Uvítání přítomných, seznámení s programem
2.) Informace z vedení SHČMS
3.) Rozpočet KSH 2019
4.) Soutěže 2019
5.)Různé
6.)Návrhy na vyznamenání
7.)Usnesení + závěr

Ad1,)Mgr. Jiří Žižka – uvítal přítomné a zahájil zasedání
-návrh programu, schváleno
-na zapisovatelku navrhl Jaroslavu Boukalovou, schváleno
-ověřovatelé zápisu, Alois Pazdera, Jaromír Marek, schváleno
Ad2.)p. Pazdera- předal informace z VV SH ČMS, upozornil na Vzorové propozice pro PS a Směrnice
hasičských soutěží, které částečně řeší některé problémy
–
přestupy- ( závodník 3 roky v SDH)
–
MH + dorost – řídí se Směrnicí v kraji (starý postup, bydliště v kraji)
–
harmonogram sjezdu SH ČMS 11.7.2020 - Brno( bude vyvěšeno na www stránkách
–
výroční zpráva Jčk – bude na stránkách dh.cz po SS 12.4.2019

Ad3.)pí. Boukalová – seznámila přítomné s návrhem rozpočtu , rozpočet je vytvořen na základě dostupných
informací jako předběžný, dle toku financí bude upřesňován
Mgr. Žižka seznámil přítomné se mzdovou dotací pro KSH (pro Jčk je rozdělena na 3 částečné úvazky)
Ad4.) OZ krajských soutěží – PS 15.6.2019- Tábor
OZ krajské soutěže dorostu 16.6.2019 – Tábor
OZ krajské soutěže Plamen 22.6.2019- Bechyně
Organizační zabezpečení jednotlivých soutěží dopodrobna rozebrána, případné změny a úpravy
provedeny na místě, zároveň proběhlo losování startovního pořadí jednotlivých okresů.

Soutěže proběhnou pod záštitou hejtmanky, senátora,radních , starostů..
Ad 5.)Různé : Informace z HVP – iontové nápoje + nabídky možnost distribuce přímo do SDH – rozdány
materiály s kontakty.
Ing. Heinrich – 22.6.2019 – TFA na Zadově
pí. Peclinovská – termín odevzdání prací POOD do 30.4.2019 do Tábora
Ad 6.)Návrhy na vyznamenání
-návrhy na vyznamenání od OSH
-návrhy na udělení medaile Za zásluhy KSH Jčk, budou předány na setkání ZH Jčk v Blatné
Ad 7.)Usnesení
a.) VV KSH schvaluje po provedených úpravách dle bodu 4.) OZ krajské soutěže v PS
b.) VV KSH schvaluje po provedení úprav dle bodu 4.) OZ krajské soutěže dorostu
c.) VV KSH schvaluje po provedení úprav dle bodu 4.) OZ soutěže Plamen
d.) VV KSH schvaluje předložené návrhy na vyznamenání
e.) VV KSH schvaluje návrhy na udělení medaile Za zásluhy KSH Jčk, viz. Příloha
f.) VV KSH bere na vědomí body 2.),3.) a 5.)
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
Závěr jednání provedl starosta KSH Jčk Mgr. Jiří Žižka, poděkoval všem za aktivní přístup k jednání
a jednání zakončil.

Zapsala: Jaroslava Boukalová

Ověřil: Alois Pazdera
Jaromír Marek

