
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH JIHOČESKÉHO KRAJE 

– 26.1.2023 
Přítomní: Mgr. Jiří Žižka, Jaroslava Boukalová, Ing. Alfréd Krenauer, Bc. Milan Garhofer, 

Libuše Tremmelová, Alois Pazdera, Ing. Pavel Lamoš, Ilona Hrubešová  

Omluven: Ing. Jiří Heinrich, Jiří Novák 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Info z vedení SH ČMS 

3. Info – ekonomika KSH, inventura majetku, dotace, soutěže 

4. Plán práce, rozpočet 2023 

5. Různé, diskuse 

6. Závěr 

 
1. Zahájení 

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

výboru KSH Jihočeského kraje. 

 

2. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS 

• Gratulace a poděkování za dosavadní práci vedoucímu Aktivu ZH p. Josefu Netíkovi 

u příležitosti jeho 80. narozenin 

• Info o soudních sporech mezi minoritním akcionářem HVP, a.s. a SH ČMS, resp. 

HVP, a.s. – jádrem soudního sporu je výše nájemného v Hasičském domě, 

v současné době jsou soudní spory pozastaveny, byl zadán znalecký posudek na 

stanovení výše nájmu 

• Info o nových sportovních úborech pro rozhodčí  

• Info o hospodaření hasičských škol (ÚHŠ Bílé Poličany v zisku) 

• Info zastřešení nádvoří v Přibyslavi + hala Přibyslav – projekty jsou, realizace zatím 

pozastavena. 

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

• Info o odeslání částky na transparentní účet v souvislosti s tragickým úmrtím 

dobrovolného hasiče 

• Info o činnosti ÚKRR + o proběhlých kontrolách 

• Info o schválených vyznamenáních (týkajících se JčK) 

• Info o diskusi ohledně délky volebního období (5 nebo 6 let od posledního sjezdu, 

který byl vzhledem ke koronavirovým opatřením přesunut o jeden rok) 

• Info o Českém národním výboru CTIF  

• Info o rezignaci starostky a části VV na okrese Praha východ 

• Info o dopisu pana Páva ohledně hlasovacího práva ZH 

• Info o konání Pyrocaru 

• Info o pronájmu Hotelu Přibyslav – 27.12.2022 proběhla inventura, k 1.1.2023 byli 

dva zájemci o pronájem hotelu, byla uzavřena nájemní smlouva s jedním z nich 
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3. Informace – ekonomika KSH, inventura majetku, dotace 

• Inventura byla schválena, podepsána a odeslána. 

• K 31.12.2022 odepsány položky PC a tablety z krajské dotace 2017 

• K 31.12.2022 ukončeny smlouvy o pronájmu požárních stříkaček jednotlivých OSH, 

v souvislosti s tím bude s každým OSH podepsána Smlouva o výpůjčce pro případ 

mimořádných událostí, krajských soutěží apod. 

• V souvislosti s předcházejícím bude ukončena pojistná smlouva na převedené 

stříkačky, pojištění si každé OSH bude řešit samostatně 

• Jarka Boukalová dále informovala o stavu pokladny a stavu na bankovním účtu 

k 31.12.2022 

• Z nadačního příspěvku loňského roku budou pořízena plovoucí a kalová čerpadla a 

požární stříkačka Tohatsu.  

 

4. Plán práce, rozpočet 2022: 

• Rozpočet 2023 – zatím nejsou známy a schváleny dotace, bude opět snaha o 

přebytkový rozpočet 

 

5. Různé, diskuse 

• Jirka Žižka informoval o vyhlášení TFA – „O pohár starosty KSH“ za rok 2022  

• Jirka Žižka informoval o projektu SIGGI   

• Milan Garhofer – stížnost na nepředání věcných prostředků sborům okresu J. 

Hradec – J. Žižka vysvětlil – OSH mělo navrhnout místo a termín předání (stejně tak, 

jak tomu bylo u všech ostatních OSH), toto nebylo ze strany OSH J.H. splněno. 

Věcné prostředky budou předány po domluvení termínu a místa (pravděpodobně 

HZS J.H.) 

• Milan Garhofer informoval o změnách v případě žádostí o dotaci na JčK – žádost 

musí být poslána prostřednictvím systému a zejména statutár žadatele musí mít 

elektronický podpis. 

• VV schválil předložené návrhy na vyznamenání: 

PRO:6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0 

 

6. Závěr 

Mgr. Jiří Žižka poděkoval všem za účast. 

 

 

 

Záznam:  Ilona Hrubešová, 26.1.2023 

 

 

 


