SdruŽení hasiČŮ Čech, §orauy a Slezska

-

okresní sdruženíBlansko. Sadovó Z, 678 01 Blqnska

C.i 23{í5.kř.ne

V Blansku dne 12" 6. Z$13

Zópis
ze zasedání wýkonného uýbaru OSH B§anska, kteé se konalo dne
hcdin v jednací mísfiosř Říěsťsképoticb v BLANSKLí §acbvá 2

12. 6_ 2a13

ve !3.

PřÍtomni: IVeČas FrarťiŠek,Reibt adňch, Musi§ Zdenék, Švancara Bahusíav, Dufl<aJose{
andraČek Jaraslav, Šparřeí<Z&nék, Musi| Alois-, HanskutJosed tng. Fiala Vítézslav,
zcuhar Antanín

ínqpe&íorOSFr:

fío§íé-"ffidsoda OÍ(RR Dvořá&k Miraslav
Orniuveni: Křížqvá Jitka, Herda Pavol. Š*mOat Dušan
Nep,mIuveni:

Prryram§tnáni:
1} zahájení valba ověřovatelů zápisu, schvábní pragramu jďnání
2} Kontrcla ptrnění úkoíů
3} Kan*ata doštéa odeslanépošfy
a} Zhdrtocení pňběhu wutěžíhry Plamen a ďarvsfu
5} zhodrlm'ení průběhu t kal soutěžív p§ a příprava a az § kola
6} Zpráva oho§podafuníOSH za I. čtwttetí
7} tnfarmace z jednání shramáždění sťamsíó OSH
8} Návrhy na vyutanrenáni
Různéa závér jedlnání

9l

K fudu

Zaháiení va§ba ověřvvaétú zápisu, scíryáíení prvgnmu iednání
§cřúzl zah áj§ sťarosťa OSFí Fran&;šek Aíďas p ťwítá n ím v§ecfi přítam ných.
Seznámil s programem jeónání a tento necha| schváIit.
avéřovateíi zápisu navňeni a schvá§eni Musií Zdeněk, Zauhar Antanín
Pragnrn jednání a avěřavatelé schváteniK

1.

Mu

2: Kontaita ptn:ení úkalú
Spíněno.

Wu

3: Došlá a o&stará p&šúa.
pošúa-,
a}ošrá
ZáPis z jednání oknsku Adanwv a Éir*.nešov.Paanánka na zasedání
KsH. oZ
kniského kota hry Plamen a dorosť" Vyh&nuení í- kot soutéžíokrsjiů Křténav,
8oskovjbe, Rájec,8enešorr" í-efowba B!ans!<o, Dešfná, Vetké apabvice, Jda.rynire,
Kun§át, Lamnice,ly§ice, Sbrry, Adamav,
Sutíkov- Vyhcťlrwení kralskélw a
rePubtikavéha kala Pa očima dětí. fuzvánky na uýračíSDH Vavfrnw (21" -2Ž. 6 2a.,3},
SDH Crhov (5.7.2a13}, Synaťav, {29.6.zat3, Mladkav {15.6.21,13}, Lyslce (14.-15. é,.
2013) Křtěnav {13.7.2a13}, Zbnslavec (t2.7,2o.7.2oí3}, lripavec (/s.-6.7.2a13}. Dopisy
síarrrsťy SH Čfi.r§ {pfríaha zápisu}, rvzhdnutí vďe* sá či{s, t<tire vychází Ž tqiátrúny
vdahujícíse k rchraně osoóníďr údajů.(přítaha zápisu}

K

w

futou

Odeslaná pošúa.,

Zápis z iďnání YY OSH na okrcky a denúm YY OSH. OZ l kal gtltěžív PS na okslty.
OZ ll. kota gutěže v P§ na *rsrqr- Návrhy na vyznartenání na KStl JMK aZ /r;rais'ýdl
gtltěžíhry Plamen a &lro§u vítémýmdružsMtm a jednoťivcůmokrcvlíďl §utěží_
1: ZMnocení sorréžehry Plaman a,rurÉ;ře dorostl
gutěže
Offi
* kanaly í& 5, 2013 v Rájei*<tl. lÍodtrcrenípňpravansů §utěží a průffih
hďtmren k affi. Wkování za přípnvu *tttěže paffi SDH R{ffio a OU Rájeit<o a
hasňům olasku Rálec. VýMky §uFiží na §ránkáctt OORI {wtllr-rcrmblan§<o.wz_cz)

X fudu

Wu

Ztn&tor,ení yůňhu I kd soltffii vP§ a ffinva a OZ II lsala
b drcšníhadrre byty &Mny úMky §rtěží kďa z t2 d<rsku- Vý*.dI<y do§.rd
neMal otasek Čemá Hola, Lipůvt<a a Křetín- '.
Souéžít- ka' se zúča§nilo 11a družstev mužůdo 35 l*ů, 13 druž§ev mužúnd 3§ Iúú,
21 družstev žen, 12 družďev mlaďýctt hasřú. PfrhtášI<y ú ll kola, Iďaé se u§<uleútí 8.
6- 2013 na stadionu ÁSí( 8íanďro, w§a'a & dnešnítpdIE11 dnň§ev mužúa 7 dnň§ev
K

§:

žen.

OOR veliíelůffi súarosýo&rstúo wrxcr- pfr sottéžilI. kala v§ qiišňním
akspň 1 éfurúz kažcléhoo&rstu do ír,chnickéógU. Seíďeme §e na súadiorru ÁSr(
&Iansko v 7 lD hdin. @RY dáltllie a pomor'.

bolíl, 6 ZpnÉva o hosp&ření O§f' n I. čátň{etí
č. 6 byt ďbžw z dúdu nedoš# uzsvěrl<y ňo§podafuíríod §H Č*tS a rcmoci
ekorwmky OSH Bude projednán na příštímjednaní W OSH.
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7: Inforn.lnr,e z jednání síarosúiOSř' v Pfrbyslavi
Síaíosúa*známil z Pltnáním $rcmáž#ni §arosíu OSH v ffiby§avl §arosía SH Čirs
pslednitw §tromážffiní- Zdúnzni| že přesto, že
irry. RiďtÍa. zhadnotil činna§ §ružení
snižil po:ret sbotú, &nská záidadna se podsúa*lérazšíftla,nž svěffií o dobrc pnci tte
sborech. Eku:om gmámil s výsledky fioqpodafuní sdruženíza rrl< 2012" Ffucíseda
UKRR infompval o prcvá#rÉ inventaňzaci rc školiffil v Pfiby§aň a na úsťňdí.Vý*dlry
předány k uyú&ování. DáIe informaval o provádĚnýc.lt kanboládl na olaesníďt §ruženích,
kontrob &rpáni náldadů vynaloženýdt na nnzin*dní sorríěžeÚstMní kontrotní komig
také ře§la někatik §ížností"
Předseda pHstavenstva HVP ing- fuíarck
infumrce o Suaa v pišťovně"
V závěru vystoupení *mámil s l<rol<yt, Heň che a musí HVP uňlat aby v toce 20t3 by*a
stabilizována a do§hla kladnýcr, vý§edku. Sníženíspravní režb, omlazení oMMní sítě,
zaji§ění qpívnosúa rychW &zvy informaútíďt systémů,udňet §ávajíci ňI7Éktiaúy,
kteří nadále zú§alwu sollklním zákl*m pcýisďrllefu kmene HVP a-s., zanĚňt offitodtlí
aktiuity i
dalšícttúIa§í. Uvď| že předepsané wiisfuté y roae n13 b pfrpnvena HVP
anládmut.
Dáíe byly prolednávány mňny ve Statutu bsn ých vyznamenání a tittttú §H Či,í§" Kerý
íreby| sďtválen a vráren k pňepramvání, Mb byl prair*lan Ste,fuokrďpuý pňedpis SH
ČUS $'rclvé jrrwnovt<y čtena SH ČirS a ozfubné §lůry prc ďarrnsťú přítslžito.lffl. Tento
dakume*nt byt schválen. V závěru iednání byb srllváb;no usneení
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Kt'odu 8: Návrhy na vyznamenáni
Prajďnáa návrh SDH Lazínav na u#lení medailí Za věmast a 1x medaile Za zásluhy.
Návrh SDH Mtadkav na u&lení titulu Zaslaňitý fiasč pra Mřicha Antla. Návrhy SDH
Žďár na udělení titulu ZH pn Antanína Trávnid<a, Řanu sv., Floriána pra Jasefa Kakáče a
medaib Za mirnařádné zásluhy pto ing. Z&ňka Jeíínka.Návrhy SDS Radrbe na ČUSFí
ČUepro Vlastimila Jeřábka a nr'daití SV. Floiana pro Josefa Kuchaře a Mibše P§cha.
Návrhy *hváleny.

K boďu 9: Různéa závěr
Prajďnán pkemný návrh

ofrnskrr Še§eíov;
Návrh
týté účasťrdvau družstev mužůppňpaň žen v ckresnín kaíe z okts&u čítající
více iak desef sboru"
ytl osH sďlváIil návrh s tím, že účasttěchto družstev mužůpapřípadé žen bude ze dvau
sboni"

§

S§f'

§vrúávka dosud nezaptatila číensképříspévky"

V závéru síarosťa p&kaval

za účastaiednání ukančit.

Přílahy:
1_ Změny hesla v Evi&nci SDH
2. &pfs síarosťy SH ČiáS
3. Dopis sfarasý SH ČMS
4. Dopis síarosíySH ČMS

l
Dobryden,

1

'

-

Rozhďnutim vedeni SH ČMS- ktere rl-cháá z tegislatily vztahující se k ochraně osobnich ridajú. byl
prizpůsokn progpm Evidencesdh zvlýšenÉvstupní ochraně do programu" Z toho t,yplývá povinnost změn_v*
hesla každé3 nrěsice.
Fři vynáni ke změně hesla zapíšete staré heslo a pod něj 2x nové heslo. které si y}ttic}řite. A cd dalšiho
spuštění budete pouávat nové heslo.
Vzhledem k velkému mneržstr,ídat- ktere obsahu_ie naše databitze- ploch.opíte. že toto opatření. které.te jednc,
z dílčichje nutné,
Děkujeme za sp*lupráci.
S pozdravem Jan Aulický
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sDnuž§xí uaslčůčncrr, MoRAyy A sLEz§KA
§tarosta sdružení
Řimslr* 45, tzl 0? Frnha

l

starostoyé
Okresních sdruženíhasičů
§H ČM§

č,j" tsluzats

V Praze dne 5.

6

20'13

Váženi starostové a člcnovčťkorrrrých ťbo$ O§H,
na aikladč usneseni Výkonného ťboru Sg ČnaS ze dne 23. břen:a 20l3 3senr prodepsal
ninrcovou §mlouvu o spolupráci se společností ABS a.s., která nánr bude dodávat lrasicí spreje

§H ?50 opatřcrré našim logenr. §oučfuti je i závamý vzor konrisiilrrářské snlouvy s O§I{.
§rnl,slern progxaínu, který jvne, Sejrrč jako před lety, nazvali ]'SDil-Prnfit," je pfispčt ke
zlepšeni finančrrísituace O§H i jednotlivých sborů dobrovolrrých hasičťr,I)onrnivánr sc" žB ne
neyýanamn,ým bonusenr bude rovněž posilenl dobreho jnréna našeho sdružení.
Firma AB§ a.s. vás bude *gzáyaz;rré korruktovat a předloži yiim kamisionářskorr
smlouvt1 na jejínržzaklsdě můžeteodebírat zboilkdalšímu prodeji. Podrobnosti ýkajici se
dodáveh záruk, rnininrálnich odbe{ ťkgzůpnxleje, splatrrosíi a dal§í najdete rovnéž v
komisionářské smlouvč.
§poiupráci jsme připravili pďlivě, abyclrorn rněli jistotu, že našim spoluobčanŮnr
nabízirrre jtn nejlrpší kyalitu i cenu. Výrobk je řádně ceniíikován ajeho tecfulické parařnťtry
posoudil a doponrčil vedouci Úsíředni odbornó rady peverrce íng, Jan Majer. §oŇ.r{sti
kornisionářské smlouvy btrde i Prolrtášení o strodě, kttré ďrrnuj§ paranr€try wýrobku, způsob
jeho použjť a údaje o certifikaci, Ke zpťrsobu účtováni se připmvuje vydání Metodického
pokynu sH ČMS. Koordirrátoreul za SH Čt"tS je lng.lvan Jirota {nr.6$8 227 ?01, iirnta@dh.cz ).
Dodavatel zajišťujeponĚrnč rozsiálrlou mediálrri pcdpru uvedenélro programu. přesto
vás pmsínr o sarťinnost v rárnci vašeho O§H, jestliže o rri budete požádáni.
Předpokládám, žt na zahájeni prodeje hasícíchsprejů píynriie naváže prodej htá§ičů
úniku plynu a kouřových d§tektorů" O t€cbnickYch pammetrech a cenáclr zvnlených prcduirtŮ
budete včas informováni_

Dovolte n:i ávěrcnr vyslovit pŘst€dčení, že rraše akce bude rnininrálnč tak úslĚšnájako
nrinule a že se nám podaří, aiespoň &{stďně, zlepšit ekononrickou §trraci organiračníclr
jednotek Sdndffií ha§ičůČech, Moravy a §lezska

lng.Karel

Richter
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Vážený bratře síarcsfo (sesfro sfarosfko),

svelitrým napětímisem sledoval řádění povodní, lóeé nás wtrapiÍo v Pruních
četvnavyeh dnecb. Zároveň jsem pazorova! širokézapajení záchranářŮ, zvláŠtéPak
dabravolných hasičů.Cením si iejich pohotavost, odvahu a obětavost, s ja4ou Pň§uPujÍ

yšeín,Rteří se zapojiíi do bole s nezkrat*ým
voďním živtem maje velké poděkavání s prasbau, ať í nadále zŮstávají padte maŽnastÍ
pňpnveni wmoci ptr tíRvidaci následků záptav. V tam pastupujte v souladu s pokYnY vYdanými
Mv-GŘ HZs čR a pomoc arganizujte přes přísíušnéoperačnía infarmačnísfředlSka HZS
k plnění úkotůpomaci btižnírn. Prosím, předeite

krajú.

S nesmímým uznánírn
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váženl starostové,
1, Chtěl bych

vás informovat, že dne 6. červrra 2013 jsem požádal o finančnípodporu

spolupracujících orgnnizací se

SH ČM§, kterou chceme použítna nákup ochrannýďl

a

pracovních prostředkťr a obnovu, respektive dop|něnítechnichých prostředkŮ požárniochrany
sborů dobrovolných hasii!ů a dalších organizačniďl jednotek SH ČM§, obdobně jako roku
2002.

2. Výkonný qýbor §e na svém řádném jednání 13" &rvna 2013 obťátí na vládu a
Paflarnent ČR v souvislosti se zabezpečením dobrovolných hasf,lri, pfudev§{m €ch, kteří jsou

zapoleni

do

činnosti jednotek SDH obcí. Jedná

nemocenské, urplňoránI

ze

se

pňedevší,m

o

zarněstnání v důsbdku veblnétro zájrnu

Úhradtl pňpadné

a dalšínáleŽitosfi

sotrvisejíci s iejich činnostív iednotce {ve svérn volném čase a nad rámec MŽnýďt
občanských povinností). Mimo jiné, buderne také usilovat o vytvoření systému a konmpce
rowoje dobrovolného hasřstva tak, iak to rna.jí napfrklad annádni álohy. Vždťzai§€ni
rmiti?ri bezpečnmti pnoti požárúm,přírodnirn žMůma iinýín katasbofám je akfuální každý den
a v současnédobě obanlášť, Tisíce nasazených dobrovolných hasičŮ v poo§žených krajiďt

jsal

totto důkazem,

l,*
lng. Karet

síarosla sH Č
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SdruženíhasičůČech, Morav_v a §lezska
kanceliiř sdružení
Římská 45, 121 07 Pnaha 2

Věc: Dodatek č. 1 Směrnice hasičských sportovnícb soutěŽí pro muŽ* a

Ý\/ sH ČMs *rr" 16. ó,2{tl1

Žen"v

schválené

.

UQRHS vldává dodatek Směrnice hasičských sportovních soutěžípro muŽe

a Žen1"

v čl. 5 odst. 8. a v pravidle -§3 odst. 2 a 3.

l1 Článek 5 odst. 8 Směrnice hasičsk_Ých sportatrrich soutěžípro muŽe a Ženy se
karnpletně ruši a nahrazuje se zněním:

8i

Pořadatel hasičskésoutěžeje dále povinen:
a} pojistit nepostupovtru hasičskou §outěž (pohár. rnemoriál a jinou soutěŽ) a
úěastníkysoutěže tak" abl,pojistná smlouva zahmovala alespoň:
aa} úrazovépojištění všcch aktivních účastnftůhasičskésoutěže na riziko smrti
úrazem a riziko tnalych následků nejnréně na po.|istnau částku 40 Ů00 korun
na každériziko,

ab} pojištění odpor,ědnosti za škodu. za ktercu pořadatel odpovídá podle

pnivních předpisů. zeiména je povinen pojistit:
a} odpovědnost za škodu na zdraví na po.iistnou částku alespoň 200 000-- Kč.
b) odpovědnost za škodu na majetku na pojistnou častku alespoň 2CI0 000.- KČ.
b} postupové hasičskésout&e v požárnímsp0rtu od zikladního kola až po
Mistrcvství ČR |sou na odpo,vědnost za škcrdy pořadatele pojiŠteni pojistnou
smlouvcu uzavřcnou u t{VP.a"s. č. 00l 4424 0l8
c} postupové hasičskésoutěže v požárnímspt}rtu od základního koia aŽ Po
N,íistrovství ČR jsou na na riziko smrti úrazem a rizikc tn'alých niisledků úrazu
pojištěny pojistnou smlouvou a jejími dadatky uzavřenou u Hvp.a.s.
č. 00l l -30,t-CI83 a pojišt'ovny Generali, a.s. č. 0?]949904l
d} povinnost pojistit účastníkyhasičskésoutěže pořadatel nemá jen v torn Případěkd}"z bude úrazovépojištěnía odpovědnost za škody pořadatele prokazatelně
zabezpďena alespaň v rozsahu stanovcnérn v článku 5 odst_8a_
e) účastnícinepostupových hasičských souteží z řad členŮ SH ČMS a akivních
účastníkujsou úrazově pojišteni pojistnou smlouvau a jejími dodatky uzavřenou u
F{VP. a.s. č, fiOl 1_304_ CI8] a pajištbvny Generali. a,s. č. 022949904l
,

2)

V pravidle 53 cldst. 2 a 3 Srněrnice

doplňuje i tren,eni tcrt

?)

hasičsk_Ých sportovníeh soutěŽÍ pro muŽe a ŽenY se

}:

Vdisciptínáchštafera4 x lfiOm spřekižkamimákaždáštafctaavpoŽ,ámimŮtoku
kazdé družstvo možnost jednoho pokusu. V nrrstuptrl*ch stlutČŽish.po'Žárrrího§í}ortT
Řrním tI
iského kol* no MCR rná knždéd
SII CMs
nrožnost dvtru $oku"s ů,

3} p.č.t p"hrrů *ůie bý.t podle

rozhcdnutí pořadatele upraven, rra úr*vni ákladního

okresniho kola rrosrururvi§h§rlut€!

§§

ť1,1l§

Dorjatek schválil W SH Čnts dne l3. 6" 20l3 s tím. že:
- odst. l rná okamžitou účinnost
- cldst" 2 rná ůčinnostod 1.1 .

?0l4

lng. Kare! Richter v.r,
Starosta SH Čj\,íS
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