Zápis ze zasedání VV KSH JČK dne 8.2.2017- České Budějovice
Přítomní:
OSH CB - Mgr. Jiří Žižka
OSH TA - Alois Pazdera
OSH ST - Jaroslava Boukalová
OSH PT - Václav Zaumüler
OSH PI - Ing. Jiří Heinrich
OSH CK - Jaromír Marek
OSH JH - Josef Mihal
KORM - Pavel Hronek
AZH – Jiří Novák

Program:
1.)Uvítání přítomných, stanovení zapisovatele
2.)Seznámení s programem
3.)Kontrola usnesení z 20.12.2016
4.)Informace z SHČMS ( směrnice starosty SH ČMS)
5.)Seminář Prevence a OO
6.)Návrh Rozpočtu 2017
7.)Návrhy na vyznamenání
8.)Různé
9.)Usnesení + závěr
Ad1,2,3)Mgr. Jiří Žižka – uvítal přítomné, seznámil s programem, zapisovatelka- Jaroslava Boukalová
Ad4,5.)Náměstek starosty KSH Alois Pazdera seznámil přítomné se Směrnicí starosty SHČMS týkající se
vstupu do centrální evidence.
Dále přednesl návrh na doplnění KKRR, navržen ing. Pavel Lamoš (CB) a Jaroslav Kubec (PI)
Přítomní souhlasí s návrhem.
Dalším bodem jednání byla výměna členských průkazů na základě Metodického pokynu vydaného SH ČMS
–
výměnu provést do konce roku 2018
–
tři druhy průkazek (záleží na rozhodnutí okresu), možnost zadání přístupů SDH (foto)
11.3.2017 v Táboře – seminář OO – školící Mgr. Bohuslav Martínek- každý okres má své zastoupení

Ad.6.) pí. Boukalová seznámila přítomné a návrhem rozpočtu na rok 2017, je rámcový a bude dle případných
potřeb rozpočtových změn upravován
V rámci rozpočtu starosta KSH Mgr. Jiří Žižka seznámil přítomné s individuální dotací od JČK, ve které je
zahrnut USC a veškeré záštity , které bude na akce v roce 2017 KSH požadovat. Forma dotace je ve fázi
zpracování, VV bude o průběhu podrobněji informován. Veškeré informace budou od zastupitelstva JČK až
po jeho zasedání- (březen – duben2017)
Ad.7) Návrhy vyznamenání od OSH– odeslány na SH ČMS
Návrh na udělení medaile KSH JČK Za zásluhy
-František Mácha, OSH Písek
-Josef Netík, vedoucí aktivu ZH SH ČMS, bude předáno na jednání aktivu 2-3.11 v JČK

Ad.8.) Různé –VV KSH projednal podklady pro krajské školení vedoucích mládeže , po krátké diskuzi bylo
konstatováno, že rozhodnutí je na jednotlivých OSH, které provádí školení podle svých potřeb. Případný
zájem může OSH sdělit KSH.
-soutěže TFA uvedené v plánu práce KSH budou zařazeny do Poháru starosty KSH
-vedoucí KORM přednesl návrh na rozšíření počtu dorosteneckých družstev za OSH v krajské soutěži
do celkového počtu 7 družstev dorostenců a 7 družstev dorostenek, po krátké diskuzi byl návrh VV KSH přijat
jako rozumný, přesné znění bude v OZ krajské soutěže dorostu pro rok 2017
Ad.9.)Usnesení:
a.)VV KSH souhlasí
-s návrhem na rozšíření KKRR podle bodu 4.5.), volba bude provedena na SP KSH JČK
b.)VV KSH schvaluje
-návrhy na vyznamenání předložené jednotlivými OSH
-návrhy na udělení medaile Za zásluhy KSH JČK podle bodu 7.)
c.)VV KSH bere na vědomí
-informace uvedené v bodě 4.5.)
-informaci o rozpočtu KSH
-předložené podklady pro krajské školení vedoucích mládeže
Závěr jednání provedl starosta KSH JČK, poděkoval za aktivní přístup a jednání zakončil.

Zapsala: Boukalová

