Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 2. 4. 2015
Zahájení: 16:15 hod
Ukončení: 18:45 hod.
Účast: Mgr. Vykydal, Herda, Ondráček, Kobylka, Špaček,
Hubený, Vala, Janíček, Menšík, Musil, - Kuchař(OKRK)
Omluven: Škrabal
Neúčast: Ing. Fiala
Na úvod jednání starosta OSH přivítal všechny členy nového VV OSH
Blansko, kteří se poté navzájem představili.
Jednání se řídilo následujícím programem – stálé body jednání:
1. volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu
2. kontrola plnění úkolů
3. informace z jednání OKRK a OOR
4. návrhy na vyznamenání
5. informace členů VV
jednání 2. dubna – další body programu
6. zhodnocení shromáždění delegátů SDH
7. OZ II. kola soutěže v PS
8. OZ hry Plamen a soutěží dorostu
9. rozdělení okrsků členům VV OSH
10. přidělené odpovědnosti náměstkům starosty OSH
11. kancelář OSH
12. různé
Jednotlivé body:
ad 1.) zapisovatelem byl zvolen Jaroslav Ondráček, ověřovatelé:
mgr. Vykydal, Herda. Pro usnadnění zápisů z jednání VV schvaluje
zakoupení diktafonu, zajistí kancelář OSH.
ad 2.) žádné úkoly ke kontrole z minulých jednání nebyly.
ad 3.) vedoucí OKRK se účastní předávání materiálu a dokumentace mezi
starosty a v kanceláři OSH. Vedoucí OR podali zprávu o
ustavujících jednáních a nastínili problémy ve svých úsecích práce.
ad 4.) žádné návrhy na vyznamenání nebyly předloženy. Agendou kolem
vyznamenání se bude zabývat Jaroslav Ondráček.
ad 5.) br. Špaček informoval VV o fungování HVP a o nových úkolech
prevence, dále o blížící se uzávěrce soutěže PO očima dětí.
ad 6.) VV zhodnotil jednání delegátů sborů. Jednání proběhlo dle

časového plánu, bylo vemi dobře připraveno jak ze strany OSH, tak
i pořadateli z SDH Rudice a majiteli jednacího sálu. Jednání se jako
významý host účastnil hejtman Jihomoravského kraje Judr. Michal
Hašek a další význační hosté. Zápis z jednání se vyhotovuje a bude
v dohledné době zveřejněn jak na stránkách OSH, tak zaslán
starostům okrsků k rozšíření mezi členskou základnu.
ad 7) Vedoucí OR velitelů předložil OZ II. kola v PS, které se uskuteční
23. května na stadionu ASK Blansko. Přihlášky již byly zaslány
zároveň se zápisem z minulého VV, je nutné dodržet termín
přihlašování do 18. 5.
ad 8) vedoucí OR mládeže informoval VV o konání závěrečného kola
soutěže Plamen a dorostu, které se uskuteční 16. - 17. května v
Ostrově u Macochy. OZ bude schváleno na jednání OORM
13. dubna a předloženo na jednání VV 29. dubna.
ad 9) rozdělení okrsků mezi členy VV se neprojednávalo.
ad 10) Náměstkovi starosty OSH Jaroslavu Ondráčkovi byl přidělen úsek
mládeže a prevence, náměstkovi starosty OSH Pavolu Herdovi úsek
velitelů a Zasloužilých hasičů, starostovi mgr. Vykydalovi úsek
administrativy a účetnictví.
ad 11) VV se obsáhle zabýval dalším fungováním Kanceláře OSH.
Provozní doba kanceláře bude v pondělí a ve středu v čase
od 8 – 12 a 13 – 17 hodin. Provoz bude zajišťovat člen VV Milan
Hubený a starosta mgr. Milan Vykydal. VV bude hledat zájemce o
práci v kanceláři OSH, zejména s ekonomickým vzděláním, se
znalostí podvojného účetnictví a problematiky dotací, a to na
"Dohodu o PP ". Vzhledem k ukončení zastupování HVP p. Jitkou
Křížovou již kancelář OSH nebude poskytovat služby HVP.
Zastoupení HVP zajišťuje p. Zlatuše Krejčí na adrese Smetanova 2,
Blansko(1. patro "obchodu se svítidly") tel 604 535 094, nebo
br. Zdeněk Špaček, tel 608 111 950.
ad 12) VV přidělil členům VV do péče služební vozidla OSH. Vozidlo VW
Transporter náměstkovi br. Herdovi, místo parkování Benešov,
vozidlo Fabia starostovi mgr. Vykydalovi, místo parkování V.
Opatovice. Náměstkovi br. Ondráčkovi přiděluje do užívání
notebook OSH pořízený v r. 2011 z dotací na školení vedoucích
mládeže.
VV se zabýval situací kolem dalšího vedení kroniky OSH, po úmrtí
dosavadního kronikáře br. Reibla.
VV se zabýval organizováním dopravy na Shromáždění zástupců

OSH konané dne 11. dubna v Brně – Holáskách.
Mgr. Vykydal a br. Hubený se 10. dubna dopoledne účastní porady
hospodářů OSH v Přibyslavi, tentýž den na stejném místě
odpoledne se porady vedoucích OORM účastní br. Ondráček.
VV se zabýval problematikou stravování na okresních soutěžích
mládeže, zda ji zajišťovat či ne. Bude se tímto zabývat OORM, a
VV rozhodne na příštím jednání.
VV rozhodl nezapůjčovat startovní čísla v majetku OSH na
soutěže jednotlivých SDH. Netýká se překážek, platí stávající
pravidla. Je třeba dokončit úpravu časomíry, zajišťuje br. Toul. VV
povoluje zapůjčení nástřikových terčů SDH Bořitov na 10. května.
Hasičské pouti ve Křtinách se zúčastní náměstek starosty br.
Herda, oslav SDH Chrudichromy br. Vala a br. Janíček.
Příští jednání VV OSH 29. dubna v 16.00 Blansko
Jaroslav Ondráček v.r.
Mgr. Milan Vykydal v.r

