Zápis ze zasedání KSH Jčk konaný dne 3.3.2016 v Českých Budějovicích
Přítomni:
OSH CB - Mgr. Jiří Žižka
OSH TA – Alois Pazdera
OSH ST- Jaroslava Boukalová
OSH PT - Ing. Bc. Helena Fiedlerová
OSH PI - Ing. Jiří Heinrich -omluven
OSH CK - Jaromír Marek
OSH JH - Josef Mihal
KRM-Pavel Hronek
AZH – Jiří Novák
KKRR- Jan Novotný

Program:
1.)Uvítání přítomných, seznámení s programem
2.) Návrh rozpočtu KSH 2016
3.) Informace o průběhu příprav na konání MR 2016 v Českých Budějovicích
4.)
Úprava plánu práce v souvislosti se školením
5.)
Návrh Výroční zprávy za rok 2015
6.)
Návrhy na vyznamenání – OSH JH -Josef Mihal
- OSH TA -Evžen Wratislav
- OSH CB – dle seznamu
7.)Průběh přeregistrace v kraji
8.)Termín PO očima dětí + ZH
9.)Podnájemní smlouva Bechyně – žádost p. Douda(Autohas)
10.)Rozprava
11.) Závěr

Ad1.)Mgr Jiří Žižka – uvítal přítomné, Boukalová -seznámila s programem sestaveným vedením 3.3.2016
Ad2.)p. Boukalová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu KSH na rok 2016 – pouze rámcový s možností
rozpočtových změn, vzhledem k vyvýjející se ekonomické situaci
Ad3.)p. Hronek a starosta Mgr. Žižka seznámili přítomné s dosavadními kroky a přípravou MR 2016 v
Českých Budějovicích
Ad4.)p. Pazdera seznámil přítomné s návrhem úpravy Plánu práce a to ve smyslu – školení rozhodčích
pro krajské soutěže – školení pouze jednodenní v okrese konání krajského kola tj. Český Krumlov –
termín a místo dodá p. Marek . Zároveň proběhne zasedání KSH k odsouhlasení OZ kraje.
Ad 5.)p. Pazdera seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy KSH za rok 2015 – bez připomínek.
Ad.6.)VV – odsouhlasil návrhy vyznamenání pro OSH České Budějovice – dle dodaného seznamu , OSH Tábor,
OSH Jindřichův Hradec(viz.Program).
Ad7.)Starostové OSH zhodnotili průběh přeregistrace v kraji, po zdárném dokončení dochází obecně
k úbytku sborů, ale členská základna má stoupající tendenci.

Ad8.)Termín PO očima dětí v okrese CK-termín dodá p. Marek.
Termín ZH jihočeského kraje 15.10.2016 ve Volarech – uvolněno z krajského rozpočtu 30 000,- Kč.
Ad9.)V odpovědi na žádost pana Doudy týkající se podnájmu prostor v Bechyni č. 202 ( hasičské
muzeum), VV smlouvu podpořil za podmínky, že dojde k úpravě nájemní smlouvy s SDH Bechyně,
která bude řešena dotatkem nájemní smlouvy mezi KSH JČK a SDH Bechyně, SDH Bechyně následně
může podle předešlého souhlasu uzavřít podnájemní smlouvu mezi SDH Bechyně a firmou Autohas.
Podmínky budou uvedeny v podnájemní smlouvě.
Ad10.) Starosta požádal přítomné o kontakty (tel. čísla + emaily ) na okresní preventisty v návaznosti na
lednové jednání týkající se jejich činnosti na krajské úrovni.
Pan Marek žádal přítomné o připomínkování zaslaných OZ kraje do konce března,
p. Pazdera připomněl, že členská evidence končí k 1. dubnu a je třeba pro činnost KPO6 zadávací klíč.
Ad11.) Závěrem starosta Mgr. Žižka poděkoval přítomným. Termín dalšího jednání stanoven nebyl.
Usnesení nevzešlo - zápis je volně přístupný na stránkách KSH.

Zapsala: Boukalová

