Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení Blansko. Sadová 2, 678 01 Blansko

Č. j.169/Ne-Kř

V Blansku dne 09. 06. 2010

Zápis
ze zasedání výkonného výboru OSH Blansko, které se konalo dne 9. 6. 2010 ve 13. hodin v jednací místnosti
Městské policie v BLANSKU Sadová 2
Přítomni: Nečas František, Reibl Oldřich, Dufka Josef, Ondráček Jaroslav, Zouhar Antonín, Herda Pavel, Musil
Alois, Špaček Zdeněk, Dušan Škrabal
Inspektorka OSH: Křížová Jitka
Hosté: Svatopluk Dračka, Kuchař František, Daněk Jaroslav
Omluveni: Musil Zdeněk, Švancara Bohuslav
Neomluveni: Ing. Fiala Vítězslav, Prudil Aleš
Program jednáni:
1.
Kontrola plnění úkolů
2.
Došlá a odeslaná pošta
3
Zhodnocení hry Plamen, soutěže dorostu
4.
Zhodnocení soutěže PO očima dětí
5.
Informace o průběhu I kol v PS a OZ II kola soutěže v PS
6.

Informace o průběžném hospodaření OSH - dotace

7.
8.
9.
10.

Informace z jednání shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
Návrhy na vyznamenání
Různé
Závěr

Schůzi zahájil starosta OSH pan Nečas přivítáním všech členů a hostů. Seznámil přítomné s programem jednání a
tento nechal schválit.
K bodu 1: Kontrola plnění úkolů
Úkoly dané posledním VV OSH obsažené v zápise z jednání VV OSH byly splněny.
K bodu 2: Došlá a odeslaná pošta.
Došlá pošta: Vyhodnocení PO očima dětí krajské a republikové kolo, pozvánka na předání titulu ZH, pozvánka na
slavnostní akci v rámci 10 výročí IZS JMK, usnesení ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, změna termínu
konání krajských soutěží MH a dorostu, OZ krajských soutěží MH a dorostu, žádost o přidělení organizování BZ
v hry Plamen a dorostu, delegační lístky pro delegáty na IV. sjezd SH ČMS, pozvánka na oslavy 135 výročí SDH
Lomnice,
Odeslaná pošta: Zápis z jednání VV OSH starostům okrsků a členům VV OSH, OZ I kol v PS + materiál pro konání,
OZ okresních soutěží dorostu a Plamenu, dotace pro SDH na MTZ pro MH, OZ krajské soutěže hry Plamen a
dorostu pro vítěze okresních soutěží, návrhy na vyznamenání ze sborů na KSH
K bodu 3. Zhodnocení hry Plamen a soutěže dorostu
Závěrečné vyhodnocení hry Plamen se konalo 22. 5. 2010 v Doubravici. Účast 29 družstev starších a 20 družstev
mladších žáků. Vítězové kategorie starší žáci: 3 Borotín, 2 Sebranice a zvítězilo družstvo Žernovníku. V kategorii
mladších na 3 místě družstvo Senetářova ,2 družstvo Těchova a vítězství si odneslo družstvo Černé Hory.
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Okresní kolo dorostu se konalo 5. 6. 2010 ve Křtinách. Účast 2 družstva dorostenek a tři družstva dorostenců.
V jednotlivcích 11 dorostenců a 4 dorostenky. V kategorii děvčat zvítězilo družstvo Těchova, druhé děvčata Ráječka.
V kategorii chlapců zvítězilo družstvo Vavřince, druhé družstvo Petrovic a třetí družstvo Velké Roudky.
V jednotlivcích – děvčata Tesařová Tereza SDH Rájec, 2 Pospíšilová Lucie SDH Borotín a třetí Ambrozová Lucie
SDH Borotín. Dorostenci – jednotlivci Leinveber Tomáš SDH Letovice, druhý Špidlík Ondřej SDH Sebranice a třetí
Toul Jakub SDH Borotín.
Připravenost zabezpečení soutěží lze hodnotit jako velice dobré. VV OSH touto cestou děkuje SDH Doubravice a
SDH Křtiny za pomoc při přípravě a zabezpečení průběhu soutěží.
.
K bodu 4: Zhodnocení soutěže PO očima dětí
Okresního kola soutěže se zúčastnilo 978 dětí z 23 MŠ, 21 ZŠ a tří SDH. Vítězné práce okresního kola postoupily do
krajského kola, kde bylo vyhodnoceno sedm prací našeho okresu. V celostátním kole zvítězila literární práce
v kategorii L2 Michaeli Feikové z ZŠ Rájec - Jestřebí a ve výtvarných pracích v kategorii ZŠ 3 Ondřej Mičkal ZŠ
Rájec – Jestřebí se umístil na 2 místě
Vítězům okresního kola byly přes ředitele škol předány upomínkové dárky. Vítězové celostátního kola, jsou pozváni
ustředím 11 června do Litoměřic.
K bodu 5: Informace o průběhu I kol soutěže v PS a OZ II. kola soutěže v PS
Připomínáme, že termín pro vyhodnocení I kol v PS je do 25. 6. 2010. Do dnešního dne je na OSH materiál z I. kol
pouze z 10 okrsků. Připomínáme, že termín 25. 6. 10 je nutný dodržet. OZ II kola bude odeslán na okrsky. Žádáme
starosty okrsků o předání tohoto materiálu postupujícím družstvům mužů a žen do okresního kola.
K bodu 6: Informace o průběžném hospodaření OSH – dotace
OSH obdržel dotací od MV. Na okresní kolo v PS je dotace ve výši 14 320 Kč, na plamen a dorost (jarní a podzimní
kolo) 17 110 Kč, spolupráce při odborné přípravě (poštovné telefon cestovné) 5 000 Kč, mzdy 53 060 Kč, na krajské
kolo v PS 39 000 Kč. Dotace od MŠMT na školení vedoucích a instruktorů mladých hasičů 29 200 Kč, provoz a MTZ
OSH 25 000 Kč a dotace na MTZ pro SDH 127 300 Kč. Bylo požádáno po projednání s předsedou komise mládeže
o převod dotace ze školení na posílení dotace na MTZ SDH o 20 000 Kč na nákup nových překážek pro Plamen.
Černá Hora 35 000 Kč a Borotín 15 000 Kč Ke každé dotaci musí být minimálně 30% z vlastních zdrojů.
Letošní dotace je o 10 000 nižší než v loňském roce.
Na jarní soutěž hry Plamen a dorost je čerpáno 51 864,00 Kč. Při soutěžích bylo vybráno 11 100 Kč
K bodu 7: Informace z jednání shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
Starosta OSH podal informaci o jednání starostů OSH v Přibyslavi kde jednání shromáždění řídila ing. Němečková.
Po zahájení a schválení pracovních komisí přednesl starosta SH ČMS ing. Richtr zprávu o činnosti za rok 2009 a
plnění závěrů III. řádného sjezdu SH ČMS. Ve své zprávě mimo jiné poděkoval všem organizátorům, pořadatelům a
všem, kteří se podíleli na zabezpečení hasičské olympiády v Ostravě a všem hasičům za jejich činnost ať již při
pomoci při živelních pohromách nebo jiné dobrovolné činnosti. Poté následovala zpráva o hospodaření SH ČMS za
rok 2009 kterou přednesl ing. Jirota. Celkové výnosy 40 082 306 Kč a výdaje37 491 127 Kč, dále byly podány zprávy
ÚKRR a ÚORD (mládeže, prevence a velitelů), a zprávy o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem
SH ČMS (HVP a FIRE). Byla projednána ZAKLÁDACÍ LISTINA symbolů SH ČMS viz příloha. Projednány návrhy
dokumentů pro jednání IV. řádného sjezdu SH ČMS - program jednání, jednací řád, volební řád a program činnosti
SH ČMS do roku 2015. Po diskuzi bylo projednáno a schváleno usnesení a ing. Němečková provedla závěr jednání.
K bodu 8: Schválení ustavení nového Sboru dobrovolných hasičů v Horním Smržově
Žádost o zřízení organizační jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Horním Smržově byla VV OSH schválena a
materiály budou odeslány na ústředí k registraci.
K bodu 9: Návrhy na vyznamenání
Podané návrhy na vyznamenání od SDH Rájec, Lomnice, Korbelova Lhota, Těchov, Zbraslavec a Kladoruby byly VV
schváleny. Návrhy na vyšší vyznamenání budou odeslány na KSH JMK.

2

K bodu 10: Různé
VV OSH projednal zprávy od policie ČR a HVP k havárii vozidla. Bylo uloženo výkonným výborem OSH starostovi a
inspektorce OSH zaslat doporučený dopis panu Zdeňkovi Musilovi ohledně havárie vozidla a žádat ho o vysvětlení
jakým způsobem bude situaci řešit. Vysvětlení předat na OSH do 30. 6. 2010. Pokud toto nebude splněno svolat
mimořádné zasedání VV OSH.
Žádáme starosty okrsků o sdělení kdy a kde jednotlivé sbory okrsku zasahovaly při živelních pohromách v letošním
roce.
Znovu připomínáme okrskům splnění úkolu ohledně členské evidence SDH (mailovou adresu a jméno osoby, která
evidenci povede + telefonní číslo)
Doporučujeme pořadatelům hasičských soutěží a memoriálů, že je velice dobré tyto soutěže pojistit odpovědnostní
pojistkou na škody při těchto akcích způsobené. Pojištění na jeden den je 350 Kč. Pojistka za členství ve SH ČMS je
úrazová nikoliv odpovědnostní. Je vhodné též při pořádání zájezdů provést pojištění pro tento účel.
Na základě pozvánek na výročí SDH byly členové VV OSH delegováni takto :Švancara Bohuslav 3.7.2010 do
Lomnice na 135 výročí, Špaček Zdeněk na115 výročí SDH Roubanina 1.8.2010
K bodu 11: Závěr
.Starosta poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

Zapsala:

Křížová, Nečas
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