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

Č. j.153/Ne-Kř                                                                  V Blansku dne 14. 04. 2010  

Zápis 

ze zasedání výkonného výboru OSH Blansko, které se konalo dne 14. 4. 2010 ve 13. hodin v jednací místnosti 
Městské policie v BLANSKU Sadová 2 

Přítomni: Nečas František, Musil Zdeněk, Reibl Oldřich, Švancara Bohuslav, Dufka Josef, Ondráček Jaroslav, Ing. 
Fiala Vítězslav, Zouhar Antonín, Herda Pavel, Musil Alois, Špaček Zdeněk, Dušan Škrabal 

Hosté: Svatopluk Dračka, Kuchař František, Daněk Jaroslav 

Omluveni: Dvořáček Miroslav, Prudil Aleš 

Neomluveni:   

Program jednáni: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Došlá a odeslaná pošta 
3 Zhodnocení Shromáždění delegátů SDH 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2009 
5. Informace o průběhu soutěže PO očima dětí 
6. Organizační zabezpečení hry Plamen a hry pro dorost 

7. Organizační zabezpečení I kol v PS 
8. Návrhy na vyznamenání 
9. Různé 
10. 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: Pozvánka na školení hospodářů OSH a předsedů OR mládeže, kontakty na Kobylku Michala, zápis 
z VVH okrsku Adamov, pozvánka pro ZH na rekreaci, nový ceník hasičského zboží, zápis ze schůze VV JMK a 
pozvánka s programem shromáždění delegátů okresů JMK., pozvánka na mezinárodní hasičskou pouť na Svatý 
Hostýn (24. dubna 2010 řazení průvodu v 9,45, mše svatá v 10,15 hod), pozvánka na hasičskou pouť do Křtin (9.45 
slavnostní průvod, 10,30 mše svatá, 11,30 ukázky techniky), návrhy na vyznamenání z SDH Kladoruby, Šebetov, 
Vísky, Bukovina a Roubanina 

Odeslaná pošta: Zápis z jednání VV OSH starostům okrsků a členům VV OSH, pokyny pro starosty okrsků 
k zajištění svozu delegátů, pozvánky a delegační lístky delegátům a hostům na shromáždění delegátů SDH, 
pozvánky na dnešní jednání VV OSH, zpráva o shromáždění delegátů a zpráva delegáta SH ČMS. Seznam starostů 
SDH na ústředí  

K bodu 3. Zhodnocení shromáždění delegátů SDH okresu Blansko 
Na shromáždění delegátů SDH které se konalo 27. 3. 2010 v Rudici bylo pozváno 153 delegátů s hlasem 
rozhodujícím, přítomno 113, 66 hostů přítomno 60. Jako čestní hosté se shromáždění zúčastnili poslanec PČR pan 
Bohuslav Sobotka, hejtman JMK Mgr. Michal Hašek poradce hejtmana pan Antonín Hofman, zástupce ředitele HZS 
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JMK ing. Michal Baran, ředitel územního odboru HZS JMK Blansko ing. Nečas Josef a starosta OU Rudice pan 
Roman Šebela. 
Bylo zvoleno nové vedení okresního sdružení, vytýčeny cíle na příští období a v závěru přijato usnesení, které je 
závazné pro příští období. Průběh shromáždění lze hodnotit jako dobrý. Poděkování patří OU Rudice a členům SDH 
Rudice za přípravu prostředí a za pomoc při průběhu shromáždění.  
 
K bodu 4: Zpráva o hospodaření OSH za rok 2009 
Fyzická inventarizace majetku OSH byla provedena k 31.12 2009 a byla zaslána s roční uzávěrkou na ústředí SH 
ČMS. Inventarizační komise neshledala žádné nedostatky. Podrobná zpráva o hospodaření byla podána na 
shromáždění delegátů předsedou KRR. Hospodaření za uplynulé období hodnoceno jako účelově dobré. 
 
K bodu 5: Informace o průběhu soutěže PO očima dětí 
K dnešnímu dni došly z 21 mateřských a základních škol soutěžní práce. V příštím týdnu budou tyto vyhodnoceny 
komisí složenou ze členů VV OSH instruktorky OSH a učitelů ZŠ v Rájci Jestřebí. Vítězné práce budou odeslány na 
vyhodnocení krajské soutěže na SH JMkraje. 
 
K bodu 6: Organizační zabezpečení hry Plamen a soutěže dorostu 
Předseda OR mládeže předložil OZ soutěží pro MH a dorost. Soutěž hry Plamen se bude konat 22. 5. 2010 
v Doubravici, soutěž dorostu se bude konat 5. 6. 2010 na koupališti ve Křtinách. 
OZ obou soutěží jsou přílohou zápisu. 
 
K bodu 7: Organizační zabezpečení I kol v požárním sportu 
Předseda OR velitelů předložil OZ soutěže I. kol v PS. Soutěže budou konány po okrscích s ukončením do 13. 6. 
2010. Velitelé okrsku odevzdají do 25. 6. 2010 výsledky a čitelně vyplněné přihlášky I kol soutěže v okrscích na OSH 
Blansko. Vítězná a nebo postupující družstva odevzdají přihlášku do II kola soutěže v PS do 30. 6. 2010 rovněž na 
OSH Blansko. II. kolo soutěže se bude konat 10. 7. 2010 na stadionu ASK Blansko.  
OZ I. kol a přihlášky do II kola jsou přílohou zápisu. Předat veliteli okrsku. 
 
K bodu 8:  Návrhy na vyznamenání 
Podané návrhy na vyznamenání od SDH byly VV schváleny. Návrhy na vyšší vyznamenání budou odeslány na KSH 
JMK 
 
K bodu 9: Různé 
Členům VV OSH byli přiděleny okrsky, se kterými budou v průběhu volebního období spolupracovat.(rozdělení 
okrsků přílohou). Ekonomka OSH paní Křížová podala informaci z porady ekonomů OS tykající se dotací od MŠMT, 
která by měla zůstat téměř stejná jako předešlý rok. Dotace je účelová a nesmí být použita na financování jiných 
aktivit.  Předseda OR mládeže podali informaci s porady vedoucích mládeže, kde informoval o zvýšených kontrolách 
táborů, o obnovení získávaní odborek MH, požádal o zakoupení nové překážky (tunelu) pro soutěže hry Plamen.  
VV bylo schváleno. Ukládá se předsedovi OR mládeže zabezpečit zakoupení výše uvedené překážky přes SDH. 
Pan Musil Zdeněk informoval VV o způsobené havárii vozidla OSH. Oznámení pojistné události a zpráva policie ČR 
byla odeslána k likvidaci na HVP. VV poblahopřál panu Dračkovi k jeho životnímu jubileu a předal malý dárek. 
Na internetových stránkách www.dh.cz a na stránkách OSH www.osh-blansko.cz  jsou zveřejněny informace k 
pořádání táborů v roce 2010. Předseda OR mládeže doporučil a souhlasí s rozdělením dotace na MTZ SDH tak jak 
v předcházejícím volebním období. Ekonomka SDH podala informace o celkových nákladech na shromáždění 
delegátů SDH. Celkové náklady činily 45 248 Kč. Starosta OSH a členové KRR upozornili předsedy OR, že zápisy 
z jednotlivých jednání OR musí být uloženy na OSH. 
 
K bodu 10: Závěr  
.Starosta poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 
 
     
     
                Zapsala:         Křížová, Nečas 

 


