Zápis ze zasedání MHJ okresu Přerov
1.6.2021 v Přerově
Přítomni:
Zatloukal L. - starosta, Mrtvá V. - místostarostka, Krátký A. ml. – vedoucí mládeže, Ing. Řihošek f –
člen výboru, Roubal J. – předseda RK, Krátký J. – člen RK, Pěkníková V. – člen RK
Omluveni:
Ing. Pírková H. – ekonom

1) Starosta MHJ okresu Přerov (dále jen OV) přivítal členy okresního výboru po no dlouhé
odmlce způsobené vládními opatřeními, kdy bylo vše řešeno spíše on-line formou. Toto
osobní setkání bylo první i od Okresní konference konané v září 2020, kdy byl nový OV zvolen.
2) Starosta OV zhodnotil dostupné informace o průběhu dění v rámci období ve kterém vše
fungovalo omezeně. Následně děkuje všem členům HS a jednotek v působnosti OV za aktivitu
a hlavně pomoc, při zvládání epidemické situace, ale také za pomoc v případech, kdy šlo o
jiné než jen epidemické záležitosti.
3) Starosta OV informoval o podání žádosti na činnost OV v roce 2021 u Olomouckého kraje
s následným přijetím a získání 100.000,-Kč pro účely pořádání soutěží pro děti, podpory
činnosti mladých hasičů, LVT pro mladé hasiče, podporu Velké ceny Moravského poháru,
chodu OV a s ním spojenou agendou apod.
Zároveň informoval o proinvestování dotace v roce 2020 a kladnou kontrolou krajského
úřadu.
4) Starosta OV informoval o zrušení Velké ceny Moravského poháru – ligy v požárním útoku pro
rok 2021. Důvodem je rozhodnutí rady VC s ohledem na situaci a státní nařízení, která v době
zrušení byla platná.
5) Starosta OV informoval o plánovaných akcích na základě instrukcí z prezidia MHJ
Do konce září by mala proběhnout okrsková a okresní kola v kategoriích dospělí a mladí
hasiči.
2. a 3. října 2021 proběhne otevřený Přebor MHJ v Brně
16. a 17. října 2021 proběhne otevřené Mistrovství MHJ a ČHJ v Brně
6) OV odsouhlasil
Zrušení Okresního kola v kategorii dospělých
Maximální podporu aktivit mladých hasičů
Předběžný termín Okrskového kola mladých hasičů začátkem července (termín doplní
vedoucí MH v propozicích), konané bude v Popůvkách
Okresní kolo MH předběžně plánováno v období 10. až 12. září 2021 v Lobodicích
7) Starosta OV informuje a žádá dotčené HS o nápravu. Při výkazech činnosti za rok 2020
neodevzdali el. formulář tyto sbory:
Kokory, Lobodice, Měrovice, Penčice, Polkovice, Přerov

Starosta všechny zmiňované již vyzval o nápravu a předem za ni děkuje.
8) Starosta OV prostřednictvím HS Přerov informuje prezidium s návrhem tohoto sboru na
zrušení členských příspěvků za rok 2020 a to z důvodu mimořádné situace (pandemie) v ČR.
Po obdržení návrhu sepsaným HS Přerov jej starosta předá prezidiu a předá následné jednání
se zástupci HS Přerov…
9) Krátký A. ml. Informoval o plánované akci mladých hasičů v termínu 10. až 12. září 2021
v Lobodicích. Soustředění mladých hasičů (výcvik s překážkami, požární útoky apod.)
ozvláštněno stanováním a dalším doplňkovým programem.
Vedoucí MH bude za včas informovat HS s propozicemi apod.
OV podpoří tuto akci.
10) Krátký A. ml. Informoval OV o zrušení letošního ročníku letního výcvikového tábora pro
mladé hasiče. Důvodem je aktuální – nestabilní situace při epidemickém stavu v ČR.
11) Krátký J. informoval OV o plánovaném akci s podporou prezidia MHJ, která proběhnen na
území OV Přerov. Olympiáda mladých hasičů s termínem 25.9.2021. Tato akce je brána jako
další netradiční akce pro mladé hasiče.
Propozice zatím nejsou známy a informace tak následně podá organizátor, prezidium MHJ.
12) Krátký J. informuje prostřednictvím prezidia MHJ hasičské sbory o možnosti zřízení si
webových stránek zdarma a to při portále HASIČOVO.CZ
web byl tak sbory měly ve tvaru např. http://hasiciprerov.hasicovo.cz
13) Starosta OV zadal úkol revizní komisi – inventarizaci majetku.
14) Následující zasedání MHJ okresu Přerov je plánováno na měsíc září se zatím neurčeným
přesným datem konání.

Zápis ze dne 1.6.2021 provedl Luboš Zatloukal – starosta MHJ okresu Přerov.

