
ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH JIHOČESKÉHO KRAJE 

– 19. 10. 2022, ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Přítomní: Mgr. Jiří Žižka, Ing. Jiří Heinrich, Jaroslava Boukalová, Ing. Alfréd Krenauer, 

Bc. Milan Garhofer, Libuše Tremmelová, Alois Pazdera, Ilona Hrubešová  

Hosté: Vladimíra Jágrik, Ing. Petr Kobylák (Siggy)  

Omluven: - 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Prezentace SIGGY 

3. Info z vedení SH ČMS + shromáždění starostů 

4. Info – ekonomika KSH, inventura majetku, dotace 

5. Akce 2023 + krajské soutěže 

6. Různé, diskuse 

7. Závěr 

 
1. Zahájení 

Jednání zahájil starosta KSH Mgr. Jiří Žižka, přivítal přítomné na zasedání výkonného 

výboru KSH Jihočeského kraje. 

 

2. Prezentace SIGGY  

• Ing. Petr Kobylák a Vladimíra Jágrig seznámili přítomné se srovnavačem pojištění 

SIGGY, jehož provozovatelem je 1. hasičská a.s. 

3. Info z vedení SH ČMS + shromáždění starostů 

• Info o diskusi kolem stejnokrojového předpisu (šňůry, oblečení na soutěže – 

prezence na SS) 

• Info – novým členem DR HVP a.s. se stal Ing. Luboš Kozohorský 

• Info – v termínu 18. – 19.8.2023 se bude konat PYROCAR v Přibyslavi (dojednávají 

se podrobnosti pronájmů) 

• Info – smlouva s ČEPRO 

• Info – hodnocení letošních Mistrovství ČR – veskrze kladná hodnocení s výjimkou 

MČR „60“ 

• Info – návrhy MČR v dalších letech – na Jihočeský kraj je naplánováno MČR dorostu 

– Ing. Heinrich zahájí jednání o možnosti konání v Písku 

• Info – zajištění valných hromad sborů – bude diskutováno na Shromáždění starostů 

• Info – probíhají přípravné práce na Stanovách 

• Info – kontroly dotací z MŠMT a NSA z let 2017 – 2021 (registrační listy kolektivů, 

dílčí dohody) 

• Info – koncem roku přestává vycházet Alarm revue 

• Info – upozornění na nutnost kontrol návrhů na vyznamenání 

4. Info – ekonomika KSH, inventura majetku, dotace 

• Do inventury budou zpracovány všechny předávací protokoly na materiál, pořízený 

v rámci IZS (PS, plovoucí a kalová čerpadla) 



• Do inventury bude vyřazena výpočetní technika  

• Inventurní komise byla již odsouhlasena na VV v 02/2022 (Žižka, Heinrich, 

Boukalová, Lamoš, Hrubešová) 

• M. Garhofer předložil předávací protokol na PS, pořízené v roce 2017. Protokol 

bude upraven a použit ve všech okresech na převod tohoto majetku. Následně 

bude vyjmut z majetku KSH + bude řešeno pojištění těchto stříkaček. 

5. Akce 2023 + krajské soutěže 2023 

• Setkání zasloužilých hasičů v roce 2023 pořádá OSH Jindřichův Hradec 

• Krajské soutěže 2023 pořádá OSH Prachatice v termínech: 

10.6.2023  kraj Plamen 

17.6.2023  kraj PS 

18.6.2023  kraj dorost 

• Různé, diskuse: 

• J. Žižka informoval o slavnostním vyhlášení TFA – 25.11.2022, místo bude 

upřesněno (okr. Písek) 

• A. Pazdera předložil k odsouhlasení a podpisu smlouvu o prodeji jedné z budov 

Hasičského muzea v Bechyni (kupující SDH Bechyně). S ohledem na připomínky M. 

Garhofera, A. Krenauera a J. Žižky bude smlouva konkretizována (přesné znění 

prodávané části = č.p., výměra) a až poté bude smlouva znovu předložena 

k odsouhlasení a podpisu. 

• Reprezentanti TFA získají příspěvek z individuální dotace JčK za reprezentaci kraje. 

 

6. Závěr 

Mgr. Jiří Žižka poděkoval všem za účast. 

 

 

 

Záznam:  Ilona Hrubešová, 19. 10. 2022 

 

 

 


