
Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 10. 1. 2017 v Praze. 
 

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Jaroslav 

Salivar, Monika Němečková, Jan Slámečka, předseda ÚKRR Jan Bochňák, Richard Dudek a poradce 

starosty Ivan Jirota. 

Přizváni: ředitel ÚHŠ J.K. Jan Karger, starosta OSH Praha západ Josef Myslín a tisková mluvčí      

SH ČMS Jaroslava Čečrdlová. 

Omluveni: ředitel kanceláře  Jan Aulický, ředitel ÚHŠ B.P.  Martin Čížek a ředitel CHH Přibyslav 

Jiří Pátek.   
 

1) Zahájení  

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení přednesl přítomným program 

dle pozvánky, představil předložené materiály krátce je okomentoval a požádal o připomínky a 

náměty.  

- J. Bochňák v pozvánce na VV je chybné datum a navrhuje přejmenovat Zahraniční zprávu na 

„Přehled zahraničních cest 2016“ 
 

■ Vedení vzalo připomínky na vědomí a program schválilo.  
 

2) Kontrola plnění usnesení                                                 

Materiál předložen písemně.  
 

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS 

 

3) Příprava jednání VV  SH ČMS  

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 26. 1. 2017 od 10:00 hod 

v Praze – Běchovicích. Pozvánka byla projednána, upravena a schválena.  

- J. Bochňák okomentoval bod jednání VV SH ČMS a informoval o řešících stížnostech ÚKRR a) 

OSH Plzeň-jih (finanční nesrovnalosti) 

            b) OSH Jihlava (právní subjektivita okrsků) 

            c) Plzeň-město (problémy s komorou velitelů JPO)  
 

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS.   

 

4) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace  

- J. Karger uvedl že rok 2016 byl pro ÚHŠ J.K. příznivý. Zpráva byla zaslána písemně a proto jenom 

pár upřesnění:  

- zvýšil se počet komerčních klientů a podařil se celoroční pronájem tří pokojů 

- v roce 2016 byly nejnižší dotace z MV ČR a proto byla provedena jen nejnutnější obnova inventáře 

- byla provedena rekonstrukce tří chatek a vzniklo tak 18 nových lůžek a proběhla rekonstrukce 

velkého sálu 

- projekt zateplení ÚHŠ byl přínosný a již se začínají vložené investice vracet 

- řešíme projekt „třídění odpadu“ 

- rovněž řeším mzdové prostředky. Je nutné navýšit a to zejména na pozicích uklízeček a kuchařek.  

- K. Richter reagoval a informoval, že dotace z MV ČR na ÚHŠ je opravdu příliš nízká i když 

žádáme daleko vyšší  částky. Toto bude potřeba rozjednat přímo s ministrem vnitra.  

- R. Dudek odkazuje na jednání s premiérem a ministrem vnitra. Dotace na JSDH byla narovnána, 

ale provozní dotace pro spolky působící v oblasti PO se stále snižují ( v roce 2010 16 mil. a nyní 

7 839 000,- Kč) 

ÚHŠ B.P. – z důvodů nepřítomnosti ředitele byl materiál předložen písemně. V materiálu je nutné 

dopracovat ekonomiku a celkově se v ÚHŠ musí začít intenzivně řešit majetkové vztahy a 

budoucnost ÚHŠ.  



CHH Přibyslav – z důvodů nepřítomnosti ředitele byl materiál předložen písemně. V materiálu je 

nutné opravit nepřesnosti ze zprávy (chybné roky atd.) a řešit ekonomiku. 

Kancelář SH ČMS – z důvodů nepřítomnosti ředitele byl materiál předložen písemně. Materiál 

okomentovat starosta SH ČMS.  
 

■ Vedení vzalo informace a připomínky na vědomí. 

 

5) Příprava XXII. plesu dobrovolných hasičů  

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál. XXII. ples se bude konat dne 25. 3. 2017 

v regionálním centru Olomouc od 20:00 hod. Vše je objednáno a bude zveřejněno. Na plese bude 

tombola a bohatý kulturní program.  

Seznam VIP pozvánek udělá Kancelář SH ČMS a hosty obešle. Pozvánka na ples bude zaslána na 

www.dh.cz, facebook SH ČMS a na HN. Vstupenky řeší OSH Olomouc.   
 

■  Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo Kanceláři obeslat hosty a zajistit věcné ceny do 

tomboly.   

 

6) Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2016 a plán zahraniční spolupráce pro 

rok 2017   

Písemný materiál Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2016 a plán zahraniční 

spolupráce pro rok 2017 byl předložen.   

- K. Richter  k tomuto bodu doporučil připomínku j. Bochňáka na přejmenování materiálu.  
 

■  Vedení souhlasí předložit materiál Přehled zahraničních cest SH ČMS k jednání VV SH ČMS 

 

7) Různé 

- K. Richter  seznámil přítomné s přáním SH ČMS zvoleným hejtmanům krajů a informoval, že nově 

zvolené hejtmany osobně navštěvuje.  

- K. Richter řešil způsob veřejných sbírek navrhl zpracovat plná pravidla a dále řeši zápisy do 

spolkového rejstříku. Do spolkového rejstříku se musí jmenovitě zapsat členové VV SH ČMS a 

ÚKRR.    

- J. Čečrdlová a J. Myslín představili novou verzi www stránek SH ČMS.  

Ke stránkám proběhla diskuse a připomínky. Především doplnit spolupracující subjekty  

s dlouhodobou spoluprací s SH ČMS. 
  
■  Vedení souhlasí s předloženou verzí www stránek SH ČMS 

 

- M. Němečková předložila jména trenérů reprezentací v PS dorostu, žen a juniorů do 23 let pro rok 

2017.  

Junioři do 23 let – Zdeněk Prodělal a Miroslav Pěkný 

Ženy – Karel Nolč a Libor Mrozowski 

Dorostenky – Dana Michailidisová, Jakub Arvai a Martin Provazník 

Dorostenci – Jan Vráblík, Radim Juřena a Karel Ryl 

 

 

Zapsal dne  10. 1. 2017   Jan Aulický           

 

http://www.dh.cz/

