Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 20. 5. 2014 v Praze.
Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS, Lubomír Janeba,
Ing. Monika Němečková, Ing. Markéta Stržínková Ing. Jan Karger, Ing. Jaroslav Salivar, Doc.
Ing. Václav Liška, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan
Aulický.
Omluveni:, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň
1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, omluvil nepřítomného, přednesl přítomným program dle pozvánky
a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.
2) Kontrola plnění usnesení
- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že na usnesení se od
posledního jednání VV SH ČMS nic podstatného nezměnilo a usnesení se průběžně plní.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky a vzalo ho na vědomí
3) Hodnocení shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení
diskuse.
- Ing. Richter zkonstatoval, že v materiálech projednání jsou záznamy z jednání SS OSH 25. 4.
2014 a VV SH ČMS 24. 4. 2014. Starosta prošel oba zápisy a z jednání konstatoval, že vše běží
dle schválených plánů pro rok 2014.
- starosta dále nastínil problém situace v Olomouckém kraji, kde se neustále nedaří navázat
spolupráci s krajským úřadem Olomouckého kraje. Situace se po jednání starostky KSH
s hejtmanem kraje dále vyostřila a je již neúnosná. Bylo by dobré svolat jednání VV KSH
Olomouckého kraje.
- z diskuse vyplynula i otázka pravomocí členů revizních orgánů, kdy na KSH Olomouckého
kraje není možné udělat kontrolu pro nepřístupnost KSH Olomouckého kraje.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a doporučilo starostovi svolat v týdnu od 26. – 30.5. 2014
jednání KSH Olomouckého kraje do Olomouce.
■ Vedení doporučuje ÚORVO činnosti udělat do novelizovaných Stanov revizi pravomocí
kontrolních rad na všech úrovních.
4) Příprava jednání VV SH ČMS
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 v
Přibyslavi.
- Ing. Aulický navrhl do jednání přidat bod projednání novelizovaných Metodických pokynů
Strojník a Hasič I. – III. stupně.
■ Vedení pozvánku na VV SH ČMS schválilo s navrženými úpravami a doporučilo pozvánku
zaslat pozvaným i s materiály pro jednání.
5) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v CTIF a MČR v TFA
- Ing. Richter informoval, že tyto akce se připravují průběžně a od informací z jednání VV SH
ČMS se nic podstatného nedělo.
- Ing. Aulický informoval, že první MČR v TFA se připravuje průběžně ve spolupráci s KSH a
HZS Moravskoslezského kraje v dohodnutém termínu 4. 10. 2014 ve Štramberku. Již byly
zaslány na KSH nominační předpoklady a prvotní informace. Nyní je v materiálech předložen
rozpočet na úhradu SH ČMS v částce 94 240,- Kč a KSH Moravskoslezského kraje v částce
50 700,- Kč a jsou ÚORV schváleny propozice.
■ Vedení schválilo rozpočet na MČR v TFA vzalo ostatní informace na vědomí.

6) Příprava VVH SDH na rok 2015
- p. Janeba informoval že jednání ÚORVO činnosti se bude konat dne 21. 5. 2014 kde se bude
materiál projednávat, Materiál bude předložen na jednání VV SH ČMS dne 19. 6. 2014.
■ Vedení vzalo informace na vědomí
7) Příprava Pyrocar 2014
- Ing. Aulický informoval, že akce Pyrocar 2014 se intenzivně připravuje a zatím nemáme
žádné větší problémy. Finančně je akce zabezpečena a přípravný výbor se schází dle potřeby.
■ Vedení vzalo informace na vědomí
8) Informace členů vedení – různé
- Ing. Richter informoval o problém u SDH Karolínka, který byl okraden o finanční prostředky.
SDH potřebuje pomoci s navrácením prostředků od odsouzeného zloděje.
■ Vedení nechalo materiály o případu přeposlat na JUDr. Čížkovou s požadavkem na účinnou
pomoc.
- Ing. Richter informoval o dopisu od právní kanceláře v případu úrazu z roku 2012
v Východočeské hasičské lize p. Čepelkové. Poškozená požaduje od SH ČMS velké finanční
odškodnění. Na právní kancelář byl zaslán dopis, že SH ČMS na úrazu nenese žádné zavinění a
poškozená byla odškodněna rámcovou smlouvou pro členy SH ČMS.
- Ing. Richter informoval o zachyceném otevřeném dopisu od p.Minarského, který se zaobírá
pomluvami na vrcholné orgány a zastupitele státu, HZS a SH ČMS a obviňuje je ze smrti své
ženy. Dopis bude postoupen právní kanceláři SH ČMS.
- Ing. Richter informoval o rozhodnutí ÚOOÚ, který již uzavřel problém s únikem osobních
údajů členů SH ČMS na server UložTo. Sdružení po konzultaci s právníky se již více odvolávat
nebude.
- Ing. Aulický – informoval o průběhu příprav Hasičských slavností, připomněl že je nutné
nahlásit ubytování organizátorům.
- Ing. Aulický informoval Vedení, že asistentka starosty pí. Švejdová bude v měsíci srpnu
odcházet na mateřskou dovolenou a proto bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnili 3
adeptky a jeden adept. Do druhého kola postoupily dvě adeptky, které budou pozvány
k pohovoru se starostou sdružení.
- Ing. Karger informoval o ukončení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity
(JU). Navrhuje termíny slavnostního ukončení JU 20. 9. 2014 a UDH na 13. 12. 2014 na VŠB
Ostrava.

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.
Zapsal dne 20. 5. 2014 Ing. Jan Aulický

