Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 3. 9. 2013 v Praze.
Přítomni: starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Jan
Karger, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, předseda ÚKRR
PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan
Aulický.
Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Monika Němečková,
1) Zahájení
Zahájil starosta Ing. Richter, omluvil nepřítomné a 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 nezměnilo a usnesení se plní dle možností celého
sdružení. Navrhl přehodnotit usnesení 55/2007, kdy z důvodů budoucích finančních závazků
SH ČMS nebude sdružení schopno akcie HVP,a.s. od Moravia banky a Varinvestu koupit.
Dále navrhl vypustit sledování usnesení 50/2011, kdy SDH Nový Oldřichov vůbec na
připomínky Kanceláře SH ČMS nereagoval a svých požadavků se nehodlá vzdát.
■ Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky
3) Příprava jednání VV SH ČMS
- Ing. Richter přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání VV SH ČMS dne 19. 9. 2013 v
Přibyslavi. Vedení k bodům jednání pouze doporučilo zhodnotit i MČR dětí a dorostu .
■ Vedení pozvánku schválilo s navrženými úpravami.
4) Hodnocení MČR dětí a dorostu a MČR v PS
- Ing. Richter obě akce zhodnotil velice kladně. MČR se povedly a v podstatě nebyly žádné
připomínky. Na MČR v PS se vznesla kritika na zvaní hostů na společenské akce a
neinformovanost hostů o akcích v průběhu MČR. Velké zmatky byly v parkování okolo
stadionu, ale jinak vše proběhlo dle plánu a ke spokojenosti diváků i soutěžících. Na MČR
v PS proběhlo jednání o dalším společném MČR v PS kde se navrhlo HZS ČR pokračovat
v dobře nastartovaném projektu. V případě, že HZS ČR nebude tento projekt podporovat je
možno MČR organizovat samostatně v Olomouci, které se o akci přihlásilo a má možnosti
k uspořádání.
■ Vedení vzalo informace na vědomí
5) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2014 – návrhy plánů práce vedení, VV SH ČMS a
SS OSH včetně plánu kontrol na rok 2014
- Ing. Aulický informoval, že plán práce je předložen k diskusi a je možné s termíny hýbat.
Jarní jednání SS OSH 2014 koriguje s Hasičskou poutí na Hostýně, ale není možné s tímto
termínem hnout. Ostatní termíny by měly být v souladu s běžnou praxí SH ČMS. Není možné
ovšem v této době zjistit kdy budou volební termíny krajské, obecní a do EU.
■ Vedení navrhuje VV SH ČMS zvážit posunutí termínu jarního SS OSH o jeden den, tak
aby VV SH ČMS byl ve čtvrtek 24. 4. a SS OSH v pátek 25.4. 2013. Připomínky k plánům
práce dodat do Kanceláře SH ČMS do 10. 9. 2013.

6) Ples SH ČMS 2014
- Ing. Aulický informoval, že přípravy plesu jsou na začátku. Ples se bude konat v Benešově
v kulturním domě KD KARLOV, Na Karlově 2064, Benešov za účasti KSH Středočeského
kraje a OSH Benešov 1. března 2014.
■ Vedení vzalo informace na vědomí.
7) Informace členů vedení – různé
Ing. Stržínková obeznámila Vedení SH ČMS s dopisem, kterým navrhla svou rezignaci na
funkci náměstka SH ČMS. Své rozhodnutí zdůvodnila velkou pracovní zátěží v zaměstnání a
nedostatkem času na výkon funkce náměstka.
Po důkladném zvážení všech okolností dopadů rezignace a na základě jednoznačné podpory
všech přítomných členů vedení se rozhodla vzít svou žádost zpět a zůstat ve funkci náměstka
do řádných voleb s podmínku, že bude svou funkci vykonávat v omezeném rozsahu.
■ Vedení vzalo informace na vědomí a navrhlo aby starosta SH ČMS převzal vedení ÚORH
a Ing. Jirota dělal pro tuto radu sekretáře.
- Ing. Richter informoval o rozhodnutí ÚOOÚ. Úřad konstatoval, že byl ze strany SH ČMS
porušen zákon o ochraně osobních údajů a uložil sdružení opatření k nápravě, proti kterému
jsme se odvolali pro neskutečně krátké lhůty na nápravu stavu. K tomuto problému proběhne
schůzka se zpracovatelem p. Studníkem 4. 9. 2013
- p. Janeba upozornil Vedení, že na stránkách diskuse ke Stanovám je i diskuse k Medaili Dr.
Řepiského, kterou nikdo neschválil a ani nedoporučil.
■ Vedení uložilo řediteli Kanceláře tento problém vyřešit.
Ing. Aulický informoval, že bylo na SH ČMS 2.9. doručeno grantové řízení od MV na rok
2014. Granty se musejí zpracovat do 30. 9. 2013 a zase je změněn formulář.
Ing. Aulický informoval, že ÚORP již zpracovala Metodický pokyn pro soutěž PO očima
dětí, kde přibyla jedna kategorie na práce zpracované digitální technikou. Dále informoval, že
dne 20. 9. 2013 se v Přibyslavi uskuteční odložené předání ocenění prací za rok 2013.
■ Vedení vzalo informace na vědomí

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.
Zapsal dne 3. 9. 2013 Ing. Jan Aulický

