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Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Český Krumlov
Dne 5. listopadu 2010
**********************************************
Místo jednání: Budova HZS Jč. kraje v Českém Krumlově, v Domoradicích
Datum a čas jednání: 5.11.2010, od 18:00
Počet přítomných:
 37 představitelů s hlasem rozhodujícím
 1 host
 12 představitelů s hlasem poradním
Program jednání:
1. Zahájení shromáždění představitelů SDH
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
3. Schválení programu shromáždění a jednacího řádu
4. Zpráva o činnosti Okresního sdružení za uplynulé období
5. Zaměření činnosti okresního sdružení na další období
6. Zpráva okresní kontrolní a revizní komise
7. Návrh činnosti na rok 2011 a seznámení s návrhem rozpočtů na rok 2011
8. D i s k u z e
9. Hlasování o výši odvodů z členských příspěvků od roku 2011
10. Návrh na usnesení ze shromáždění představitelů SDH a jeho schválení
11. Závěr shromáždění
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K bodu 1.) Zahájení shromáždění představitelů SDH:
Jednání ve stanoveném čase zahájil br. Severin Krabatsch. Na začátku
přivítal přítomné představitele SDH okresu, zvláště pak přivítal hosta
- plk. Ing. Pavla Rožbouda – ředitele HZS Jč. kraje, Územního odboru
v Českém Krumlově.
Druhý z hostů Alois Pazdera – člen VV ÚSH ČMS zástupce výkonného
výboru SH ČMS za Jihočeský kraj se na jednání nedostavil a byl
omluven.
K bodu 2.) Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové
komise:
Před zahájením samotné volby byl pověřen:
•

provedením zápisu Ing. Milan Novotný – SDH Besednice

•

ověřovatelem zápisu - Ing. Vladimír Perník – SDH Prostřední
Svince
- Jan Plánský – SDH Rájov

Do pracovního předsednictva byli navrženi:
1.) Ze členů stávajícího výkonného výboru:
 Fleischman Josef
 Tykalová Jarmila
 Holemý Václav
 Novák Václav
2.) Ředitel Územního odboru HZS Jč. kraje v Českém Krumlově
 plk. Ing. Rožboud Pavel
Složení pracovního předsednictva bylo delegáty s hlasem rozhodujícím
jednomyslně schváleno
volba Mandátové a návrhové komise:
Nejprve byl podán návrh, aby pracovala jedna komise, a to Mandátová a
návrhová místo dvou.
Tento návrh na spojení dvou komisí do jedné byl delegáty s hlasem
rozhodujícím jednomyslně schválen.
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Do Mandátové a
 SDH
 SDH
 SDH
 SDH
 SDH

návrhové komise byli navrženi tito zástupci SDH:
Rájov:
Ďuriš Pavel
Frymburk:
Liebl Václav
Malonty:
Majer Karel
Velešín:
Žlunka Jan
Č. Krumlov: Ivana Řebíková

Celkový počet členů v komisi je 5.
Výše uvedené složení Mandátové a návrhové
s hlasem rozhodujícím jednomyslně schváleno.

komise

bylo

delegáty

K bodu 3.) Schválení programu shromáždění a jednacího řádu:
Schválení programu shromáždění:
Návrh programu shromáždění představitelů SDH
předložen každému z přítomných přestavitelů.
Program
shromáždění
přestavitelů
rozhodujícím jednomyslně schválen.

SDH

byl

byl

v písemné

delegáty

formě

s hlasem

Schválení jednacího řádu:
Návrh
Jednacího
řádu
byl
z přítomných přestavitelů.

v písemné

formě

předložen

každému

Předložený jednací řád byl delegáty s hlasem rozhodujícím jednomyslně
schválen.

K bodu 4.) Zpráva o činnosti Okresního sdružení za uplunulé období:
Zpráva starosty OSH:
Přednesena starostou OSH br. Jaromírem Markem.
Zpráva vedoucího OR velitelů:
Přednesena náměstkem starosty a vedoucím OR velitelů OSH br. Václavem
Holemým.
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Zpráva vedoucí OR mládeže:
Přednesena
Tykalovou.

náměstkyní

starosty

a

vedoucí

OR

mládeže

ses.

Jarmilou

Zpráva Mandátové a návrhové komise:
Předseda Mandátové a návrhové komise br. Duriš Pavel přednesl zprávu,
ve které seznámil přítomné s následujícími výsledky dosavadní práce
Mandátové a návrhové komise:
 Počet pozvaných představitelů s hlasem rozhodujícím – 59
 Počet přítomných představitelů s hlasem rozhodujícím – 37
 Procento přítomných představitelů s hlasem rozhodujícím – 63%
Na
základě
tohoto
počtu
představitelů
konstatoval předseda Mandátové a návrhové
představitelů je usnášení schopné.

s hlasem
rozhodujícím
komise, že shromáždění

Dále předseda Mandátové a návrhové komise prezentoval
počty přítomných:
 Počet představitelů s hlasem poradním – 12
 Počet hostů - 1

následující

K bodu 6.) Zpráva okresní kontrolní a revizní komise:
Přednesena předsedou OKRR OSH br. Petrem Sosnou
K bodu 5.) Zaměření činnosti okresního sdružení na další období:
Předneseno starostou OSH br. Jaromírem Markem
Přednesené části návrhu činnosti na další období:









podpora využívání elektronické komunikace (e-mail) pro zasílání a
přijímání informací mezi OSH a SDH
výzva k zasílání informací o členské základně jednotlivých SDH na
OSH
výzva k transformaci evidence členů do el. podoby
výzva k údržbě techniky a udržování akceschopnosti
výzva k pořádání soutěží a jiné propagace
výzva k zachovávání hasičských tradic
výzva k péči o historický hasičský materiál
výzva ke shromažďování podkladů k vytvoření historie hasičstva
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výzva ke spolupráci SDH se zastupiteli obcí
výzva k propagaci SDH
výzva k pořádání hasičských kulturních akcí

K bodu 7.) Návrh činnosti na rok 2011 a seznámení s návrhem rozpočtů na
rok 2011:
Přednesen starostou OSH br. Jaromírem Markem
Každému z přítomných byl předložen návrh rozpočtu
v následujících vyhotovení:
 se zvýšenými příspěvky a s čerpáním dotací
 se zvýšeními příspěvky a bez dotací
 bez příspěvků a s čerpáním dotací
 bez příspěvků a bez dotací

na

rok

2011

Zároveň byli přítomní představitelé upozorněni na možné negativní
důsledky nedostatečných příjmů OSH Český Krumlov v roce 2011.
K bodu 8.) Diskuze:
Po výzvě k diskuzi byly předneseny následující příspěvky:
 plk. Ing. Pavel Rožboud: Ředitel HZS Jč. kraje, Územního odboru
v Českém Krumlově zahájil svůj příspěvek do diskuze vyjádřením
podpory dobrovolných hasičů ze strany HZS. Dále pak vyjádřil své
pozitivní stanovisko k prováděným školením a přípravě hasičských
jednotek zařazených a kategorii JPO 5. V této souvislosti rovněž
hovořil o použitelnosti těchto jednotek k týlové činnosti při
ochraně obyvatel.
Dalším bodem tohoto příspěvku bylo vyjádření k financování HZS
v příštích
obdobích.
Konkrétně
pak
byl
zmíněn
fakt,
že
v následujícím období je očekáváno snížení výdajů ze strany vlády
ČR o 36% na provoz HZS a o 67% na investice u HZS. U investic byl
přímo uveden příklad stavby objektu ve Frymburku, jež je díky
těmto zásahům ohrožen. Současně bude docházet k poklesu mezd
u zaměstnanců HZS o 10%, nikoliv však k propouštění či rušení
stanic.
U otázky financování zásahových jednotek dobrovolných hasičů
plk. Ing. Rožboud upozornil na zrušení dotací ze státního
rozpočtu určených na přípravu, techniku a samotný zásah.
U ostatních dotací určených organizacím na úseku PO pak upozornil
rovněž na výrazné snížení v následujících obdobích. I přes tato
negativa
vyjádřil
plk.
Ing.
Rožboud
optimistický
postoj
k financování organizací působících v úseku PO. Vyjádřil v této
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souvislosti naději, že se nepříznivý stav zlepší po uplynutí
překlenovacího krizového období.
Dále plk. Ing. Rožboud pozval zástupce všech SDH z okresu Český
Krumlov na předávání betlémského světla do Rakouska. V této
souvislosti pak vyzval přítomné k hledání dalších příležitostí
ke spolupráci se zahraničními kolegy.
Svůj příspěvek do diskuze plk. Ing. Rožboud zakončil přáním
do příštího roku a vyjádřením podpory SDH ze strany HZS.
Tento příspěvek zůstal bez reakce ze strany všech přítomných
představitelů.


Další příspěvek do diskuze pronesl br. Vladimír Čížek, který
vyjádřil nesouhlas s přístupem státu i celé společnosti k tomu,
že hasiči musejí za svou veřejnou prospěšnost a potřebnost platit
a sami na sebe si zároveň velmi složitě vydělávat.
Tento příspěvek zůstal bez reakce ze strany všech přítomných
představitelů a hostů.

K bodu
9.)
od roku 2011:

Hlasování

o

výši

odvodů

z členských

příspěvků

Představitelům s hlasem rozhodujícím byl předložen návrh na zvýšení
odvodů z členských příspěvků (dospělí z 50,-Kč na 70,-Kč, MH dor. ze
40,-Kč na 50,-Kč za každého člena) od roku 2011
Představitelům s hlasem rozhodujícím byl popsán způsob, jak správně
provést tajné hlasování o zvýšení odvodů z členských příspěvků od roku
2011 prostřednictvím hlasovacích lístků. Následně bylo hlasování
provedeno a hlasovací lístky předány Mandátové a návrhové komisi
k vyhodnocení výsledků. Poté byla zahájena desetiminutová přestávka.
Po přestávce došlo k vyhlášení následujících výsledků:
 celkový počet hlasujících: 37
 počet hlasujících pro zvýšení příspěvků: 32
 počet hlasujících proti zvýšení příspěvků: 5
Na základě těchto výsledků byl návrh na výše uvedenou změnu příspěvků
schválen. Od roku 2011 budou roční odvody z členských příspěvků
zvýšeny na 70,-Kč a na 50,-Kč.
K bodu 10.) Návrh na usnesení ze shromáždění představitelů SDH a jeho
schválení:
Návrhová komise předložila shromáždění představitelů návrh na usnesení
z jednání.
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Usnesení
bylo
schváleno.

představiteli

s hlasem

rozhodujícím

jednomyslně

K bodu 11.) Závěr jednání:
Jednání shromáždění představitelů zakončil br. Severin Krabatsch
s poděkováním za účast představitelů na jednání a s přáním do příštího
roku.
Zapsal:

Ing. Milan Novotný v.r.

Zápis ověřili:

Ing. Vladimír Perník v.r.

Jan Plánský v.r.
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