
  
 

Zápis z jednání VV OSH Blansko dne 29.4.2015 

 

 

Zahájení:16,00 hod 

Ukončení:18,45 hod 

 

Přítomni: Vykydal Milan, Herda Pavol, Ondráček Jaroslav, Kobylka Michal, Špaček Zdeněk, Hubený 

Milan, Janíček Martin, Kantor Ladislav, Menšík Zdeněk, Musil Zdeněk, Vala Marek 

Omluveni: Škrabal Dušan, Fiala Vítězslav 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Informace z OORM 

4. Informace z ORP 

5. Informace z ORV 

6. Návrhy na vyznamenání 

7. Informace o shromáždění představitelů okresů a krajů v Přibyslavi 

8. Rozdělení okrsků a samostatných sborů členům VV OSH Blansko 

9. Informace o provozu kanceláře OSH Blansko 

10. Různé 

 

Ad1)Jednání zahájil starosta OSH Milan Vykydal, seznámil přítomné s programem jednání a nechal ho 

schválit. Všichni přítomní pro – program jednání byl schválen. 

Navržení ověřovatelé zápisu Jaroslav Ondráček a Michal Kobylka. Navržení ověřovatelé souhlasí a byli 

schváleni. 

 

Ad2)Žádné úkoly nebyly 

 

Ad3)Ondráček Jaroslav seznámil přítomné s jednáním odborné rady mládeže a přípravou jarního kola hry 

Plamen, které proběhne 16.5.2015 v Ostrově u Macochy.VV rozhodl, že limit na stravu pro startující 

kolektivy je 40,- Kč. 

 

Ad4)Špaček Zdeněk seznámil přítomné s vyhodnocením soutěže Požární ochrana očima dětí a požádal členy 

VV o výpomoc při předávání odměn soutěžícím. Dále informoval přítomné o školení prevence plánované 

v Boskovicích a Blansku na HZS. 

 

Ad5)Kobylka Michal seznámil přítomné s přípravou II.kola v PS, které proběhne 23.5.2015 v Blansku. 

Starosta OSH byl pověřen pozvat na tuto soutěž představitele města Blanska a KSH JMK. Dále je nutno 

zjistit, za kolik Kč poskytne restaurace Punkva stravu. Zjistí Hubený M. do 4.5.2015. Dne 20.5.2015 v 16,00 

hod proběhne v kanceláři OSH Blansko rozlosování II.kola v PS. 

 

Ad6)Starosta seznámil přítomné se žádostmi na vyznamenání, žádosti byly zkontrolovány dle členské 

evidence jednotlivých SDH ,předloženy VV a následně schváleny.  

 

Ad7)Dále starosta předal informace o shromáždění starostů OSH a KSH v Přibyslavi. A to s přípravou 

sjezdu SH ČMS, hospodaření sdružení za loňský rok, zpráva HVP a s přípravou zápisu jednotlivých SDH a 

okrsků do spolkového rejstříku. 

 

Ad8) viz.Příloha zápisu 

 

 



 

Ad9)Starosta seznámil členy VV s fungováním kanceláře OSH Blansko. Správou počítačové sítě byl 

pověřen p.Matoušek, SWADVICE Blansko, Hybešova 5.Pracovní doba je stanovena na úřední dny po a st 

8,00 –  12,00 13,00 - 17,00 hod. Rozhodnutím VV byl vedením kanceláře pověřen Milan Hubený(člen 

VV).Dále výbor projednal a odsouhlasil výši odměn pro pracovníky kanceláře v zaměstnaneckém 

(vedlejším) poměru a to Milan Hubený 8.000,- (hrubý příjem) a Mgr. Milan Vykydal 8.000,- Kč (hrubý 

příjem). 

 

Ad10)VV OSH Blansko dále projednal a odsouhlasil 

 Zapůjčování terčů jenom na okrskové soutěže OSH Blansko 

 Proplácení cestovného na jednání VV, jednání odborných rad a školení dle přílohy č.3 ke Směrnici 

č.1/18-2008 o cestovních náhradách(výše cestovní náhrady platné od 1.1.2015) 

 Souhlas s řízením služebního vozidla Fabie pro Olgu Nárožnou,Šraňky 116, Velké Opatovice. Pro 

řidiče služebních vozidel zorganizovat školení referentských vozidel.  

 Používání služebního vozidla Fabie na cestu do kanceláře OSH Blansko z Velkých Opatovic 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Hubený Milan 

 


