Zápis z jednání Shromáždění představitelů OSH Jihočeského kraje
České Budějovice místnost KSH, 24.6.2020 od 15:30 hod.
Přítomni: Mgr. Jiří Žižka (OSH ČB), Alois Pazdera (OSH TA), Ing. Jiří Heinrich (OSH
PI), Ing. Alfréd Krenauer (OSH CK), Bc. Milan Garhofer (OSH JH), Bc. Ing. Helena
Kotrcová (OSH PT), Pavel Hronek (KORM), Jiří Novák (AZH JĆK), Jan Novotný
(KKRR), Jaromír Marek (OSH CK), Ilona Hrubešová (KSH JčK)
Omluveni: Jaroslava Boukalová (OSH ST)

Program SP (přečetl Alois Pazdera):
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace z jednání orgánů SH ČMS
Projednání materiálů na SD OSH JČK
Návrhy na vyznamenání
Závěr

1) Na úvod jednání přivítal starosta KSH Mgr. Jiří Žižka všechny přítomné,
zejména pak nové starosty OSH za ČK, Ing. Krenauera a za JH Bc. Garhofera.
2) Informace z VV SH ČMS:
•

Dotace – MV beze změny, MŠMT - OSH budou informováni po úpravách,
dotace SPORT – letos ovlivněna epidemiologickou situací a tím pádem
nekonáním postupových soutěží

•

Registrace sportovců – je nutné na jednotlivých okresech zpracovat
(registrace má vliv na poskytnutí dotací a na pojištění sportovců) – CB již
mají vše zadáno – kontakt Marcela Vaňatová (606 592 514) – pro případné
dotazy a pomoc, OSH TA vypracovalo „Metodiku“ pro zpracování, na www
osh tabor,případně pošle na okresní sdružení. Starostové byli upozorněni na
bezodkladné řešení registrace.

•

Informace k HS Media – VV SH ČMS navrhuje ukončení smlouvy.

•

VI. Sjezd SH ČMS, podle návrhu programu VI. Sjezdu budou nové Stanovy
projednány SS OSH, po projednání návrhů a úprav po Sjezdu.

•

Informace k projednávání kauzy „státní znak“(použití pro SH ČMS) – v PS
odloženo

•
3) Projednání materiálů na SD OSH JČK a různé
•

Program jednání, předsednictvo, Jednací řád, Volební řád, kandidátky do
VV KSH, nominace do VV SH ČMS a ÚKRR, návrhy na starostu a
náměstky starosty SH ČMS, návrhy do ÚOR.
Podle návrhů OSH JČK zpracuje pro jednání SD OSH vedení KSH ve
spolupráci s kanceláří KSH.

Předpokládaný termín SD OSH, polovina září 2020
•

Místo bude sjednáno Mgr. Žižkou – kruhový sál Jihočeského kraje

•

Plán práce VV a vedení KSH JČK byl předán písemně účastníkům jednání
a bude po doplnění zveřejněn na www ksh

•

Pro rok 2020 byly vyškrtnuty krajské postupové soutěže

Tyto byly přesunuty na rok 2021 s místem konání České Budějovice. HZS
postupuje stejně, tj. též přesunutí na rok 2021 s místem konání České
Budějovice (domluveno mezi starostou KSH a ředitelem HZS JčK a jeho
náměstkem)
•

4)

Setkání Zasloužilých hasičů se přesouvá na jaro 2021 (Bechyně, Dražice)

•

Soutěže TFA proběhnou – projednány dotace, termíny jsou v plánu práce

•

Jarka Boukalová zašle na Okresní sdružení návrh rozpočtu KSH 2020 (bylo
přislíbeno)

•

J. Žižka přítomné seznámil s návrhem na Univerzitu dobrovolného hasiče a
Junior univerzitu – starostové udělají ve svých okresech průzkum zájmu

•

J. Žižka doporučil všem pořadatelům jakékoliv soutěže doplnit na pozvánku
informací o bezinfekčnosti

•

J. Novák přednesl požadavek na přerozdělení nevyužitých dotací na PO
očima dětí, příp. okresní setkání zasloužilých hasičů

•

J. Žižka informoval a předal dezinfekci pro dětské tábory, soustředění
mladých hasičů apod.

Návrhy na vyznamenání
•

Návrhy na vyznamenání předané jednotlivými OSH byly schváleny.

5) Závěr jednání provedl starosta KSH JČK Mgr. Jiří Žižka, poděkoval za věcné
jednání a popřál šťastnou cestu domů.

Zapsala: Ilona Hrubešová
Ověřil: Alois Pazdera, Ing. Jiří Heinrich

