ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VEDENÍ KSH JIHOČESKÉHO KRAJE
Písek, 26. 10. 2021
Přítomní: Mgr. Jiří Žižka (OSH ČB – starosta KSH), Ing. Jiří Heinrich (OSH PI - 1. náměstek
starosty KSH), Jaroslava Boukalová (OSH ST – náměstek starosty), Ilona Hrubešová (KSH JčK)
Program:
1. Zahájení
2. Dotace 2021 a jejich čerpání
3. Nadace ČEZ – nadační příspěvek v rámci IZS
4. Inventura, předávací protokoly
5. Plán práce na rok 2022
6. Krajské soutěže, setkání ZH 2022
7. Různé
8. Závěr
1. Zahájení
Jednání zahájil starosta KSH Mgr. Jiří Žižka, přivítal přítomné na pravidelném jednání
vedení KSH.
2. Dotace 2021 a jejich čerpání
• Dotace na mzdy – příjem a výdej v roce 2021 vyrovnaný
• Dotace NSA na PS – již čerpáno – stravné, pronájmy a cestovné na krajskou soutěž,
za zbytek nákup dezinfekce a sady hadic
• Dotace NSA na Plamen – již čerpáno - pronájmy, stravné, pitný režim a cestovné na
krajskou soutěž, za zbytek materiál – sada hadic, dezinfekce
• Dotace Provoz – nájemné, poštovné, audit k nadačnímu příspěvku, pojistné
• Dotace Spolupráce při odborné přípravě – zakoupena tiskárna pro kancelář KSH
• Dotace JčK pro Hasičské muzeum v Bechyni – zakoupeny dvě vitríny (povinná
spoluúčast + částka nad rámec dotace – vyřešen příspěvek KSH pro rok 2021 na
Hasičské muzeum)
• Dotace JčK neinvestiční – podpora činnosti dobrovolných hasičů – čerpány
příspěvky sborům a jednotlivcům, které reprezentovaly na MČR, zakoupeny
poukázky jako ceny pro reprezentanty v TFA, za zbytek bude pořízen materiál pro
mladé hasiče a propagační předměty KSH
S ohledem na předpokládané snížení některých dotací, resp. příspěvků, bude
provedena revize pojistných smluv KSH a bude vznesen dotaz na SH ČMS, podle jakého
klíče jsou přidělovány příspěvky na činnost (úkol – I.H.)
3. Nadace ČEZ – nadační příspěvky v rámci IZS
Na období 2021/2022 se podařilo od Nadace ČEZ získat nadační příspěvek v hodnotě
1,2 mil. Kč, za který budou zakoupeny elektrocentrály, kalová čerpadla vč. hadic,
plovoucí čerpadla a požární stříkačka. OSH budou osloveny, aby v daném termínu
zaslaly požadavky na tento materiál, podle toho bude určeno jejich rozdělení po
okresech (úkol – I.H.)

4. Inventury, předávací protokoly
V souvislosti s předchozím bodem bude vznesen dotaz na ekonomický odbor SH ČMS,
jakým způsobem má být postupováno při předání prostředků z nadačních příspěvků,
aby nemuselo být evidováno v inventuře KSH (úkol – I.H. ve spolupráci s J.B.)
5. Plán práce na rok 2022
Do plánovaného jednání VV KSH (předběžný termín 9. 12. 2021 od 15:00 v Plavě) bude
starostou a náměstky vypracován plán práce na příští rok, který bude výkonnému
výboru na tomto jednání předložen. Plán práce bude obsahovat standardní body, tj.
jednání vedení KSH, výkonného výboru, krajské soutěže, krajské setkání ZH,
vyhodnocení POODM, TFA a další (úkol – J.Ž., J.H. J.B.)
6. Krajské soutěže a setkání ZH v roce 2022
Krajské soutěže v roce 2022 pořádá OSH Strakonice. Jarka Boukalová seznámila
s termíny těchto soutěží:
11. 6. 2022
kraj Plamen Blatná
18. 6. 2022
kraj PS
Městský stadion Strakonice
19. 6. 2022
kraj dorost Městský stadion Strakonice
Setkání zasloužilých hasičů v roce 2022 bude pořádat OSH České Budějovice.
Více o termínech těchto akcí v bodě Různé.
7. Různé
• 11. 11. 2021 proběhne v Přibyslavi slavnostní předání titulů Zasloužilý hasič těm
hasičům z našeho kraje, kteří toto ocenění získali v roce 2020 a 2021.
• Známky, vydané na podporu Hasičského muzea v Bechyni – z počtu 200 ks archů
známek do dnešního dne prodáno 81 ks (OSH ČB, OSH PI, soukromí sběratelé). Pokud
nebude zájem ze strany dalších OSH nebo Hasičského muzea, bude zbytek nabídnut
k odprodeji široké veřejnosti. OSH ČB a OSH PI věnují např. arch známek 11.11.2021
v Přibyslavi novým Zasloužilým hasičům.
• Sjednocení pořadatelství krajských soutěží a setkání ZH – v minulosti bylo zrušeno
pravidlo pořadatel krajských soutěží = pořadatel setkání ZH. Vzhledem
k nesrovnalostem, pandemické situaci atd. panuje nyní v pořadatelství těchto akcí
chaos, z toho důvodu navrhuje vedení KSH od roku 2023 toto pravidlo opět sjednotit.
Návrh bude přednesen na jednání VV v prosinci 2021.
• Jirka Heinrich informoval o akci, kterou plánuje OSH PI na 7.5.2022, a sice Den svatého
Floriána. OSH ČB se k akci připojí finančně i organizačně. VV bude s touto akcí
seznámen na příštím jednání.
8. Závěr
Mgr. Jiří Žižka poděkoval všem za účast.

Záznam:

Ilona Hrubešová

