
Zápis ze zasedání  KSH JČK dne 20.12.2016  -  OSH Strakonice 

 

Přítomní: 

 OSH  CB -  Mgr. Jiří Žižka 

 OSH  TA -  Alois Pazdera 
 OSH  ST -  Jaroslava Boukalová 
 OSH  PT  -  Ing. Bc. Helena Fidlerová 
 OSH  PI  -   Ing. Jiří Heinrich 
 OSH  CK -  Jaromír Marek 
 OSH  JH  - Josef Mihal 
 AZH -         Jiří Novák 
 Omluven: vedoucí  KORM  Pavel  Hronek 
 
 
Program: 
1.)Uvítání přítomných, stanovení zapisovatele 
2.)Seznámení s programem 
3.)Plán práce VV KSH pro rok 2017 
4.)TFA, krajská  soutěž 
5.)Návrhy na vyznamenání 
6.)Různé a diskuze 
7.)Usnesení 
8.)Závěr 
 
Ad1,2.)Mgr Jiří Žižka – uvítal přítomné, seznámil s programem, zapisovatelkou schválena  Jaroslava  
Boukalová 
 
Ad3.)Náměstek starosty KSH Alois Pazdera přednesl  návrh  plánu  práce vedení a  VV KSH pro rok 2017- 
přítomní byli seznámení s jeho návrhem a dostali možnost jej připomínkovat. Plán je rámcový a bude 
zveřejněn na www stránkách KSH, a podle potřeb bude průběžně aktualizován. 
 
Ad4.)TFA, v rámci kraje uspořádat pohárovou soutěž ( předpoklad 3-4 soutěží), uspořádat jednodenní školení, 
v březnu bude jednat KOOR, která upřesní termíny. Soutěž TFA pořádaná HZS 26.8.2017 má stejný termín 
jako naše soutěž v Protivíně, termín bude řešen na společném jednání. 
 
Ad5.)Návrhy na vyznamenání, předložené ke schválení jednotlivými OSH. 
 
Ad6.)Různé a diskuze 
-Seminář zástupců jednotlivých OSH provede Bohumír Martínek  vedoucí ÚOROO, termín a místo bude 
upřesněno. Předpoklad dva zástupci za jednotlivé OSH. 
Zatím nahlášeni, ST – Kotrc František,CK – ing. Alfréd Krenauer, PT- Žižka....., JH – Hřivnáč, PI Jiří Novák, TA Jiří 
Šustr a další…. 
 -Inventarizace KSH – zpracované podklady zaslány na SH ČMS (Boukalová -ST) 
 -Zadání přístupu do evidence SDH v rámci kraje, okresu i SDH (Pazdera - TA), informace o změnách 
   Přístup do evidence SDH přes KSH JČK, Mgr. Jiří Žižka, Jaroslava Boukalová, Alois Pazdera 
 -Informace, od 1.1.2017, každý čtvrtek na TV pořad o požárním sportu (Žižka -CB ) 
 -Informace o setkání ZH JČK v roce  2017, okres Český Krumlov bude v 9/17, termín bude upřesněn (Marek -  
CK) 
-Návrh na společnou poradu KSH a OSH – nutno domluvit termíny soutěží TFA – bude sladěno v průběhu 
roku (Heinrich -PI) 



-GRANT pro činnost  KORP + OO ve výši 52 000,- Kč bude použit na nákup propagačního materiálu (Žižka -CB) 
-Spolupráce s firmou ESSOX – nabídka telefonů a elektroniky – vyvěsit na www stránky  KSH JČK (Žižka -CB) 
-Nové možnosti pojištění SDH (odpovědnost + movité věci) – jednorázové akce1475,-Kč/rok(Žižka -CB) 
-Republikový aktiv ZH 2017, OSH  Písek jako pořadatel- listopad 2017 (Novák  PI) 
-Informace o individuální dotaci JČK pro KSH (Žižka - CB) 
 
Ad7.)VV  KSH 
I. 
a.)schvaluje, zapisovatelku dnešního jednání, Jaroslavu Boukalovou 
b.)schvaluje, program dnešního jednání 
c.)schvaluje, plán práce vedení a KSH JČK na rok 2017, včetně termínů TFA 
d.)schvaluje, návrhy na vyznamenání předložené OSH  
e.)schvaluje, návrh na společné jednání KSH JČK a HZS JČK, dojedná starosta KSH Mgr. Jiří Žižka 
f.)schvaluje, nákup propagačních předmětů z grantu ČEZ 
g.)schvaluje, uvolnění částky 8000.-Kč z rozpočtu KSH JČK na republikový aktiv ZH, který se bude konat   
v listopadu 2017 na OSH (PI) 
h.)schvaluje, přístup do krajské evidence SDH  
-starosta KSH, Mgr. Jiří Žižka, náměstci starosty KSH Jaroslava Boukalová a Alois Pazdera 
II. 
a.)bere na vědomí, informace z jednání VV SH ČMS 
b.)bere na vědomí, změnu termínu jednání VV KSH JČK na březen 2017 
 
Ad8.)Závěr jednání provedl starosta KSH JČK  Mgr. Jiří Žižka, poděkoval za plnění úkolů v roce 2016 a popřál 
celému VV vše nejlepší do roku 2017. 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Boukalová 

 
                                
           
 
 

 


