
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH JIHOČESKÉHO KRAJE 

– 17.2.2022, PLAV 
Přítomní: Mgr. Jiří Žižka, Ing. Jiří Heinrich, Jaroslava Boukalová, Ing. Alfréd Krenauer, 

Mgr. Řimnáč Jiří, Libuše Tremmelová, Alois Pazdera, Ing. Pavel Lamoš, Jiří Novák, Ilona 

Hrubešová  

Omluven: Bc. Milan Garhofer 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Info z vedení SH ČMS 

3. Info – ekonomika KSH, inventura majetku, dotace 

4. Plán práce, rozpočet 2022 

5. Postupové soutěže 

6. TFA soutěže 

7. Různé, diskuse 

8. Závěr 

 
1. Zahájení 

Jednání zahájil starosta KSH Mgr. Jiří Žižka, přivítal přítomné na zasedání výkonného 

výboru KSH Jihočeského kraje. 

 

2. Informace z vedení SH ČMS 

• Výkonnému výboru SH ČMS byly předloženy návrhy na vyznamenání Záslužný řád 

českého hasičstva – ve veřejném hlasování schváleno vyznamenání pro Ing. Karla 

Richtra – in memoriam, v tajném hlasování pak odsouhlaseno dalších pět. 

Vyznamenání budou předána v dubnu při Shromáždění starostů v Přibyslavi. 

• Info o možnosti zvýšení členských příspěvků OSH – SH ČMS. Dana Vilímková zjišťuje 

výši příspěvků v jiných organizacích. 

• Info o hospodaření dceřiných společností – 1. hasičská a Hasičská vzájemná 

pojišťovna (1. hasičská i s ohledem na pandemickou situaci ve ztrátě, HVP 

nesplněno předpokládané pojistné / zisk splněn). 

• Info – podepsána smlouva s OSA (v případě, že se nevybírá žádné vstupné, tj. ani 

dobrovolné, tak se neplatí poplatek na OSA, ale akce se musí nahlásit – nejlépe přes 

web). 

• Info – rezignace Ing. Aulického k 1.3.2022. 

• Info – zasílání zápisů VV KSH na kancelar@dh.cz 

• Info – probíhající soudní jednání – mediační řízení. 

• Info – marketingová jednání mezi SH ČMS a partnery (O2, Sabe, atd.) 

• Info – návrh úpravy stejnokrojového předpisu – nošení slavnostních šňůr. 

 

 

 

 

mailto:kancelar@dh.cz


3. Informace – ekonomika KSH, inventura majetku, dotace 

• Inventura byla schválena, podepsána a odeslána. 

• V průběhu roku 2022 budou odepsány položky PC a tablety z krajské dotace 2017, 

byla stanovena likvidační komise – J. Žižka, J. Heinrich, P. Lamoš, J. Boukalová a I. 

Hrubešová. 

• Z nadačního příspěvku byly pořízeny elektrocentrály, plovoucí a kalová čerpadla 

• V souvislosti s předchozí informací každý starosta předloží návrh aktivních JPO V., 

kam bude umístěno 1x plovoucí čerpadlo, 2x kalové čerpadlo a 1x elektrocentrála. 

Termín nahlášení  15.3.2022. 

 

4. Plán práce, rozpočet 2022: 

• Plán práce byl vypracován a schválen. 

• Rozpočet 2022 – s ohledem na státní rozpočtové provizorium zatím nejsou 

schváleny dotace – není možné připravit rozpočet, nicméně snahou v roce 2022 

bude udržet přebytkový rozpočet. 

 

5. Postupové soutěže 

• Jarka Boukalová přítomné seznámila s termíny krajských soutěží 

 

11. 6. 2022  kraj Plamen Blatná 

18. 6. 2022  kraj PS  Městský stadion Strakonice 

19. 6. 2022  kraj dorost Městský stadion Strakonice 

 

• 21.4.2022 proběhne v Radošovicích porada ke krajským soutěžím. 

• Libuška Tremmelová informovala o plánovaném MČR v „60“ – na úrovni KORM 

bude domluven postupový klíč z kraje. 

 

6. TFA soutěže 

• Jirka Heinrich přítomné seznámil s termíny soutěží TFA 

 

16. 7. 2022  Běleč  zřícenina Šelmberk 

13. 8. 2022  Týn nad Vlt. Náměstí Míru 

20. 8. 2022  Frymburk hřiště pod ZŠ 

17. 9. 2022  Písek  u zbrojnice HZS 

1. 10. 2022  Volyně  u zbrojnice SDH 

• Reprezentanti TFA získají příspěvek z individuální dotace JčK za reprezentaci kraje. 

 

7. Různé, diskuse 

• Jirka Žižka informoval o výši provizí od HVP na jednotlivé okresy v roce 2021, 

v souvislosti s tím vyzval k větší propagaci Hasičské vzájemné pojišťovny 

v okresech. 

• Jirka Žižka – informace o pořádání setkání krajských ZH – pořadatelem v roce 2022 

okres ČB – setkání proběhne pravděpodobně v měsíci září v areálu v Trocnově 

(nový skanzen). 



• Jirka Žižka – info o datových stránkách – od 1.1.2023 každá organizace s IČO musí 

mít povinně datovou schránku, „neaktivním“ bude zřízena automaticky – nutno 

zjistit podrobnosti, abychom mohli komunikovat směrem k SDH – úkol Ilona 

Hrubešová. 

• Jirka Heinrich informoval o akci Den s IZS, která proběhne 7.5.2022 v Písku. 

• Alois Pazdera informoval o jednání ÚORVO – nejasnosti kolem schválení nového 

formuláře Hlášení. Byla zřízena komise pro úpravu stanov, zde jako odborný 

konzultant Ing. Helena Kotrcová. 

• Alois Pazdera přednesl návrh SDH Bechyně na převedení části nemovitého majetku 

muzea v Bechyni – proběhla diskuse – je nutné zjistit možnosti s ohledem na 

všechny případné budoucí problémy s převodem spojené /přístup do ostatních 

prostor, financování převodu a další/. 

• Pavel Lamoš informoval o jednání ÚKRR – info o sporu s akcionářem HVP, info o 

novém mzdovém řádu. 

• VV schválil předložené návrhy na vyznamenání: 

PRO:7 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0 

• VV navrhuje jako rozhodčího na MS v Uzbekistánu Ing. Alfréda Krenauera. Návrh 

byl schválen: 

PRO:6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1 

 

8. Závěr 

Mgr. Jiří Žižka poděkoval všem za účast. 

 

 

 

Záznam:  Ilona Hrubešová, 17. 2. 2022 

 

 

 


