Zápis
Seminář pro JSDH v MAS SKCH
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s
17.6.2021, Luže od 17:00
Přítomní – viz prezenční listina





Přítomní byli seznámeni s čl. 20 PRV a relevantním zaměřením v IROP na základě prezentace k oběma
OP a dokumentu k dotazům-SZIF k čl. 20, uvedené dokumenty jsou součástí tohoto zápisu.
Prezentace a otázky k článku 20 budou rozeslány všem JSDH v MAS SKCH vč. dotazníku – k vyplnění
do 11.6.2021.
Diskuze:


Návrh představenstva k rozdělení alokace rovnoměrně mezi jednotlivé členské obce s důrazem na
potřeby hasičů, kterých je 14 členů v MAS. Hasičům bylo připomenuto, že na většinu oblastí bude možné
žádat i z IROP a je nutné zvážit, která podpora je vhodnější (PRV 5 let udržitelnost, finančně menší
projekty).



Obsah dotazníku k vyplnění; potřeby a záměry hasičů jako příspěvkové organizace i JPO – před
rozesláním bude konzultováno s vel. hasičů Hrochův Týnec (p. Dufek); možná půjde financovat v rámci
osvětových akcí na téma „zdraví“ a prevence v území (např. programy v komunitních centrech).



Defibrilátory – Hrochův Týnec disponuje cca za 20 tis Kč z Anglie (kraj defibrilátory po 3 roky nákup
nepodpořil); obec Předhradí uvažuje o koupi za cca za 90 tis (součástí jsou 5 let záruka a 5 let školení),
defibrilátor lze použít např. po zadání kódu.



Každá JPO má jiné požadavky na potřebnost vybavení a záměry: zásahová vozidla, drony (zájem např.
Hrochův Týnec), termokamera – např. Luže žádala (na 40-200 tis), radiostanice, zásahové obleky a obuv
(Lozice), dýchací technika (cca 40 tis) – nutná potřebná kvalifikace, Gina tablet (30 tis), hadice, čerpadla
(Lozice) -doporučen výrobce Verona, vyprošťovací technika (zájem např. Hrochův Týnec), čtyřkoly,
kamery atd.



Kdo bude žádat – hasič/obec, nutná je domluva s obcí jako zřizovatelem.



Vzhledem k počtu sborů v MAS kancelář předložila nápad na zvýšení bezpečnosti a zdraví + propagace
činnosti SDH prostřednictvím pravidelné akce s přesahem na celé území MAS-nová tradice, festival?



Nově bude možno žádat na moderní technologie a inovativní řešení (nápady emailem na MAS).



Lozice – potřeba pytlů s pískem – plnička na písek je k zapůjčení ve skladu ve Skutči, pytle zdarma (100–
200 ks) při žádosti je nutné se odvolat na proběhlou povodeň.



Malý LEADER – nejsou informace, zda bude dotační program pokračovat, radní PK není nakloněn.



Hrochův Týnec pořádal seminář k bezpečnosti, ale malá účast, využít širší informovanost i přes MAS.

Zapsala: Hana Kubičková

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz

