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Zápis z jednání
Shromáždění delegátů SDH okresu Český Krumlov
Dne 20. března 2010
**********************************************
Program jednání:

1. Zahájení shromáždění delegátů SDH
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební
a návrhové komise
3. Schválení programu shromáždění, volebního řádu
a jednacího řádu
4. Zpráva o činnosti Okresního sdružení za uplynulé období
5. Zaměření činnosti okresního sdružení na další období
6. Zpráva okresní revizní rady
7. D i s k u z e
8. Volba výkonného výboru, náměstků starosty, starosty OSH Český
Krumlov, delegátů na IV. řádný Sjezd SH ČMS a potvrzení vedoucích
odborných rad
9. Hlasování o zvýšení odvodů z členských příspěvků od roku 2011
10. Pokračování diskuze
11. Návrh na usnesení ze shromáždění představitelů SDH a jeho
schválení
12. Závěr shromáždění
K bodu 1.) Zahájení shromáždění delegátů SDH:
Jednání zahájil br. Severin Krabatsch. Přivítal přítomné delegáty SDH
okresu, zvláště pak,
Přivítal hosty:

- Ing. Luboše Jedličku – starostu města Český
Krumlov
- Ing. Jitku Zikmundovou – místostarostku města
Český Krumlov
- plk. Ing. Lubomíra Bureše – ředitele HZS Jč.
kraje
- plk. Ing. Pavla Rožbouda – ředitele HZS Jč.
kraje, Územního odboru v Českém Krumlově
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- Františeka Doležala – člena VV ÚSH ČMS –
delegáta ústředí Praha
- Václava Žižku – starostu Krajského sdružení
hasičů Jč. kraje a ředitele oblastní pobočky HVP
v Českých Budějovicích
- Václava Simandla – SDH Brloh - Zasloužilého
hasiče
- Františka Plánského – SDH Lhotka - Zasloužilého
hasiče
- další hosty

K bodu 2.) volba pracovního předsednictva:
Do pracovního předsednictva byli zvoleni:
•
•
•
•
•
•

Josef Fleischman,
Severin Krabatsch,
Jarmila Tykalová,
Jan Plánský
plk. Pavel Rožboud – Ředitel Územního odboru HZS Jč. kraje v Českém Krumlově
František Doležal - zástupce ÚSH ČMS

Pracovní předsednictvo bylo zvoleno jednomyslně.
•

provedením zápisu

•

ověřovatele zápisu - ses. Danuši Síkorovou – SDH Besednice
- br. Jan Plánský – SDH Rájov

- br. Ing. Pavel Svoboda – SDH Holubov

Volba Mandátové komise:
Navrženi zástupci těchto SDH:

SDH Brloh:
SDH Záluží:
SDH Prostřední Svince:

Tomáš Jungvirth
Milan Krátký
Perník Vladimír

Mandátová komise byla jednomyslě schválena.
Volba Volební komise:
Navrženi zástupci těchto SDH:

SDH
SDH
SDH
SDH
SDH

Vyšší Brod:
Frymburk:
Přední Výtoň:
Český Krumlov:
Blansko:

Vladislav Čížek
Liebl Václav
Maček David
Mrázek Karel
Interholz Miroslav
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Volební komise byla schválena jednomyslně
Volba Návrhové komise:
Navrženi zástupci těchto SDH:

SDH
SDH
SDH
SDH
SDH

Malonty:
Rájov:
Třísov:
Besednice:
Benešov nad Černou:

Beutl
Pavel Ďuriš
Weis František
Šimák Pavel
Timák Jan

Návrhová komise byla jednohlasně schválena
K bodu 3.) Řídící shromáždění seznámil s návrhem programu jednání:
Program jednání byl schválen jednomyslně
Řídící shromáždění seznámil s návrhem Jednacího řádu:
Jednací řád byl schválen jednomyslně.
Řídící shromáždění seznámit s návrhem Volebního řádu:
Volební řád byl schválen jednomyslně.
K bodu 4.) Zpráva o činnosti za uplunulé období:
Starosta OSH br. Jaromír Marek v úvodu předal květinu
místostarostce Města Český Krumlov
a věcný dar Severinu
Krabatschovi k životnímu jubileu 70 let. Dále omluvil
Zasloužilého
hasiče br. Františka Tancera, který se pro
nemoc nemohl dnešního jednání zúčastnit.
V další části přednesl zprávu ve které zhodnotil činost
Okresního sdružení SH ČMS. Podrobně se zabýval činností
okrsního sdružení. Poukázal na problém, který vyplývá
z neexistence placeného pracovníka na OSH. Tato skutečnost
vyžaduje zvýšené nároky na členy OSH, kteří činnost
zabezpečují. Poukázal na nedostatek finančních prostředků na
zajištění
činnosti,
které
jsou
zejména
z členských
příspěvků. Jak poukázal v současné době je situace taková,
že nebude pokrývat ani povinnou spoluúčast pro poskytnutí
státní dotace.
Kriticky poukázal na to, že některé SDH se nezůčastňují akcí
pořádaných OSH a něktré SDH si ani neplní v termínu
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povinnosti
zejména
v zasílání
členských
příspěvků.
Připomenul, že pokud OSH neprovede ve stanoveném termínu
odvod členských příspěvků na ÚV, nebudou SDH okresu pro daný
rok pojištěni pro případ úrazu u HVP.
Připomenul náročnost přípravy a provedení různých akcí,
které OSH organizuje.
V další části zprávy se zabýval rozborem členské základny
OSH. Zmínil se též o činnosti okrsů, kterých pracuje
v současné době v rámci okresu 12. Kladně zhodnotil,
rozhodnutí, aby ve výkonném výboru byly zastoupeny všechny
okrsky a tak byla dosažena rychlá a kvalitní informovanost
okrsků a není proto nutno svolávat další informativní
schůzky.
Připomenul zlepšování činnosti s mládeží.
Zhodnotil i dopad zrušení preventivních požárních prohlídek
obytných domů. Zabýval se i školením a přípravou funkcionářů
dobrovolných zásahových jednotek, které provádí HZS. Navrhl,
že by matriály které jsou poskytovány obcím pro odbornou
přípravu jednotek byly poskytovány též jako CD nebo DVD
s jednotlivými ukázkami, které by zkvalitnily odbornou
přípravu v zásahových jednotkách. Připomenul, že v Hasičském
zpravodaji s OSH
dostává prostor i Územní odbor HZS, což
přináší zkvalitnění tohoto zpravodaje i jeho zajímavost.
Kriticky poukázal na přístup některých SDH k účasti na
okresních soutěží,které se bez omluvy těchto soutěží
neúčastní a tak přispívají k nehospodárnému vynakládání
finančních prostředků na stravování, které je nutno dle
objednávky odebrat a uhradit.
Rozebral též přínos HVP a Výzbrojny požární ochrany na
zajištění finančních prostředků pro činnost OSH.
1.

místostarostka OSH ses. Jarmila Tykalová – vedoucí
odborné
rady
mládeže
zhodnotila
činnost
s mládeží
v uplynulém období. Podrobně informovala o jednotlivých
akcích
s mládeží,
které
jsou
v rámci
okresu
organizovány. Připomenula i kvalitní práci vedoucích
kolektivů mladých hasičů a jejich pravidelné vzdělávání.
Připomenula
i
podíl
dotací
Ministerstva
školství
a
tělovýchovy
na
zajišťování
činnosti
s mládeží.
Kriticky zhodnotila neúčast starosty OSH na akcích
okresní odborné rady mládeže.

2.

br.

Václav

Holemý

–

vedoucí

odborné

rady

velitelů
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přednesl zprávu o činnosti odborné rady velitelů OSH.
Poděkoval členům, kteří se podílely na zajištění
krajského kola soutěže v požárním sportu. Kriticky
že
některé
sbory
ač
se
poukázal
na
skutečnost,
pravidelně účastní pohárových soutěží, ale okresních
soutěží se neúčastní.
K bodu 5.) Zaměření činnosti OSH na další období:
Starosta OSH br. Jaromír Marek seznámil přítomné delegáty
SDH se zaměřením činnosti Okresního sdružení hasičů ČMS
v dalším volebním období. Připomenul, že nástin činnosti na
další období mají jednotliví delegáti s hlasem rohodujícím
ve svých materiálech. Požádal aby se delegáti seznámili
s tímto materiálem a v rámci diskuse se k tomuto materiálu
vyjádřeili.
K bodu 6.) Zpráva o hospodaření a kontrolní činnosti za uplunulé
období:
Vedoucí okresní kontrolní a revizní rady OSH br. Petr Sosna
seznámil
přítomné
delegáty
SDH
s výsledkem
kontroly
hospodaření OSH. Ve své zprávě se zabýval činností kontrolní
a revizní rady OSH. Připomenul, že jako předseda rady je
zván
na
všechna
jednání
OSH.
Připomenul
rovněž,
že
jednotlivé SDH jsou vyjmuty z pravomoci okresní revizí
a kontrolní rady a tak se ve své činnosti zabývá pouze
činností OSH. Zdůraznil, že mohou pro SDH být pouze poradním
orgánem pro zajištění kontrolní a revizní činnosti v SDH.
Konstatoval,
že
podíl
OSH
převyšuje
stanovených
30%
k jednotlivým dotacím. Finanční prostředky v rámci OSH jsou
čerpány v souladu s pravidly hospodaření. Rovněž poukázal na
nedostatek ze strany SDH, které se bez omluvy neúčastní
plánovaných akcí a tak je nutno na stravu čerpat více
finančních prostředků na stravné.
Ocenění členů:
V této části bylo provedeno ocenění práce členů udělením
medaile „Za příkladnou práci“
Romanu Golfringerovi SDH Netřebice
Romanu Zivčákovi SDH Velešín
Janě Síkorové SDH Besednice
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Karlovi Majerovi SDH Malonty
Petru Sosnovi SDH Zubčice
medaile „Za zásluhy“
Františku Sofkovi SDH Vyšší Brod.
medaile „Svatého Floriána“
Václavu Novákovi SDH Český Krumlov
Janu Plánskému SDH Rájov
Václavu Holemému SDH Pořešín
K bodu 7.) Diskuse:
− Ředitel HZS
Jihočeského kraje – pozdravil jednání
Shromáždění delegátů SDH. Ve svém vystoupení zhodnotil
spolupráci mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči,
poděkoval za činnost dobrovolných hasičů. Připomenul
nutnost spolupráce a slíbil, že profesionální hasiči nikdy
dobrovolné hasiče na holičkách. Připomenul, že dobrovolní
hasiči si nechodí do hasičských zbrojnic pro peníze, ale
pro pomoc lidem. Vyslovil názor, že kdyby byl politikem
podpořil by úlevy pro dobrovolné hasiče jako např.
odpuštní různých místních poplatků (ze psů, popelnic
apod.) Dále hovořil o tom, že budou podporovat činnost
jednotek kategorie JPO V. V minulém roce byly proškoleny
některé jednotky. Dále řekl, že pro činnost JPO V bude
podporována v rámci krajské dotace. Připomenul i problémy
s pořizováním nové hasičské techniky. Kraj část ze státní
dotace bude v Jihočeském kraji přesunuta do grantového
programu ze kterého by byla poskytována významná část na
doplacení hasičské techniky. Tímto opatřením by mohlo
dojít k rychlejší obměně hasičské techniky dobrovolných
hasičských jednotek.
− Starosta Města Český Krumlov Ing. Lubomír Jedlička
pozdravil jednání Shromáždění delegátů SDH. Připomenul
dobrou spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů
v rámci města Český Krumlov. Poděkoval za práci hasičům
v rámci města.
− Starosta KS SDH Václav Žižka pozdravil jednání Shromáždění
delegátů SDH. Pohovořil o stavu spolupráce s Krajským
úřadem.
Připomenul
shromáždění
Zasloužilých
hasičů
i organizaci krajských kol soutěží, které hodnotil kladně.
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Pohovořil též o přípravě krajské konference SH ČMS a řekl,
že v rámci kraje bylo dohodnuto, že zvolení starostové
okresních sdružení budou automaticky členy výkonného
výboru kraje. Dále budou na konferenci pozváni rovněž
zvolení vedoucí odborných rad, kteří budou současně plénem
krajského
výboru.
V závěru
doporučil
ke
schválení
Františka Doležala do rady velitelů ČR.
− Zástupce ÚV SH ČMS František Doležal pozdravil jednání
shromáždění delegátů a pohovořil o spolupráci SDH v rámci
mezinárodní organizace CTIF. Dále se zabýval členskými
příspěvky a jejich rozdělením na jedotlivé stupně SH ČMS.
Stejně tak informoval o činnosti ústředí SH ČMS.
Konstatoval, že se daří zajišťovat zdroje pro činnost SH
ČMS. Zabýval se též činností na úseku soutěžív požárním
sportu a přípravě členů zásahových jednotek ve spolupráci
s HZS. Přítomné seznámil s majetkem SH ČMS.
− Ředitel Územního odboru HZS Český Krumlov Ing. Pavel
Rožboud
pozdravil
jednání
shromáždění
delegátů
SDH
a seznámil delegáty s událostmi v okrese Český Krumlov,
které doplnil promítnutím fotografií z vybraných zásahů
v okrese Český Krumlov.
K bodu 8.) Volby:
Volba starosty OSH:
Starostou OSH byl zvolen:
Jaromír Marek
Volba náměstků starosty:
Zvoleni byli:
 Václav Holemý
 Jaroslava Tykalová
 Josef Fleischmann
Volba výkonného výboru:
Zvoleni byli:
 Vladislav Kasal
 František Hešík ml.
 Severin Krabatsch
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Danuše Síkorová
František Sofka
Václav Novák
František Weis
Bohumil Máče
Jan Vitek

Volba Revizní a kontrolní rady:
Zvoleni byli:
 Jaroslav Plánský
 Petr Sosna
 Ing. Milan N o v o t n ý
Volba delegátů na IV. Sjezd SH ČMS:
Zvoleni byli:
 Jaromír Marek
 Václav Holemý
 Jaroslava Tykalová
K bodu 9.) Byl projednán návrh na zvýšení odvodů z členských
příspěvků:
Předseda Návrhové komise předložil návrh na zvýšení
odvodů z členských příspěvků z 50 Kč na 70 Kč od roku 2011.
Návrh na zvýšení členských příspěvků nebyl schválen – výše
členského příspěvku pro další období zůstává ve výši 50,-Kč.
K bodu 10.) Pokračování diskuse:
− Jan Vitek se ve svém příspěvku zabýval návrhy na udělování
ocenění členů SDH. Kriticky poukázal na malý zájem ze
strany SDH podávat návrhy na ocenění a to nejen medailí,
ale i za člensví v SDH. Dále připoměl kulatá výročí
založení jednotlivých sborů v rámci okresu Český Krumlov
a požádal delegáty,aby nezapomínali na zkládající členy,
ale i jejich následovníky.
− Karel Majer SDH Malonty. Ve svém příspěvku se zabýval
nejen finančním zajištění činnosti, kde poukázal na
skutečnost, že pojišťovny, kterým hasiči chrání hodnoty,
se nepodílejí na financování obnovy techniky a činnosti
vůbec jako je tomu v okolních státech. Připomenul, že by
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toto mělo být i náplní jednání IV. Sjezdu SH ČMS.
− Josef Fleischman poděkoval starostovi OSH za přípravu
jednání shromáždění delegátů a celkovou činnost za
uplynulé období.
K bodu 10.) Návrh na usnesení:
Návrhová komise předložila shromáždění delegátů návrh na usnesení
z jednání. Usnesení bylo delegáty s hlasem rozhodujícím schváleno.
K bodu 11.) Závěr jednání:
Jednání Shromáždění delegátů ukončil řídící jednání Severin Krabatsch,
poděkoval delegátům a hostům za účast a aktivní přístup k jednání.

Zapsal: Ing. Pavel Svoboda v.r.

Zápis ověřili:

Danuše Síkorová v.r.
Jan Plánský v.r.

