
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 9.9. 2015 
 Zahájení:   16:00 hod 

 Ukončení: 18:10 hod. 

Účast: Mgr. Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Kobylka M., Špaček Z., Hubený M., 

Vala M., Menšík Z., Ing.Fiala V.,Kantor L.,Škrabal D. 

Kuchař F.(OKRK) 

Omluven: Janíček M.,Musil Z. 

 

 

Jednání se řídilo následujícím programem: 
1. volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu 

2. kontrola plnění úkolů 

3. došlá pošta   

4. informace z jednání V.sjezdu SH ČMS v Pardubicích 

5. informace z ORM 

 Dotace z MŠMT 

 Soustředění dorostu ve Sloupě 

 Branný závod Lysice 

 Školení instruktorů a vedoucích MH  

 Školní rozhodčích soutěží Plamen a dorost 

6. informace z ORP 

7. informace z ORV 

 Krajské kolo v PS 2016 

 Okresní kolo v PS 2016 

8.informace o probíhající registraci do SR 

9.různé 

 Vyznamenání pro členy SDH 

 Hodnocení vyšších soutěží 

 Informace o stavu opravy garáže OSH 

 Informace o krajském setkání ZH 

 Stanovení termínu a místa konání Shromáždění představitelů sborů a okrsků 

2015 

 Žádosti o vyznamenání - SDH 

 Žádost SDH Doubravice nad Svitavou 

 Pojištění odpovědnosti na akcích OSH 

ad 1.) Zápis z jednání VV provede Milan Hubený, ověřovatelé – zápis před 

rozesláním do okrsků dostanou k nahlédnutí členové VV,program jednání byl 

schválen 

           
ad 2.)  Úkoly z minulého VV 

– zajistit opravu garáže OSH: splněno 

– zaslat SDH informaci o možnosti čerpání dotace z MŠMT: splněno 

– pořídit vybavení MTZ z dotace MŠMT pro potřeby OSH dle seznamu ORM: 

průběžně plněno 



 

ad 3.) Došlá pošta – 5 žádostí o dotaci na MTZ MH,žádost SDH Doubravice nad 

Svitavou,žádosti o vyznamenání 

 

ad 4.) Starosta OSH Blansko Vykydal informoval VV o průběhu V.sjezdu SH ČMS, 

který se konal 3.5.7.2015 v Pardubicích. 

 

ad 5.) Informace z odborné rady mládeže 

 Dotace z MŠMT 

Pro potřeby OSH byly prozatím 5 ks vzduchovek,sada číel 1-50,startovací 

bloky.Další materiál dle schváleného seznamu bude objednán v 38.týdnu 2015.Na 

základě žádostí SDH odsouhlasil VV následující dotacena MTZ MH: 

SDH Těchov 10.000,- Kč 

SDH Petrovice 22.000,- Kč 

SDH Velké Opatovice 14.000,- Kč 

SDH Újezd u Kunštátu 19.000,- Kč 

SDH Doubravice nad Svitavou 19.000,- 

Źádající sbory budou vyrozuměny o schválení  a termínu dodání vyhodnocení dotace. 

 Ve dnech 28.10.-31.102015 proběhne v areálu základní školy Sloup 

soustředění dorostu.OSH přislíbilo finanční spoluúčast na financování 

pronájmu stadionu. 

 Dne 10.10.2015 se uskuteční v Lysicích  Závod požární všestrannosti Plamen a 

dorost.VV byl seznámen OZ na tuto akci. 

 Dne 17.10.2015 se uskuteční v kulturním domě Okrouhlá školení instruktorů a 

vedoucích mládeže.ORM zašle na SDH OZ této akce. 

 Dne 6.-7.11.2015 se uskuteční školení rozhodčích soutěží Plamen a dorostu v 

učebně HZS Blansko.ORM zašle na SDH OZ této akce. 

VV řešil otázku pořádání jarního kola hry Plamen.Jednou z možností, jak motivovat 

SDH k pořádání této soutěže je finanční příspěvek OSH.Člen VV Milan Hubený do 

příštího jednání VV zjistí, jakou formou by se tento finanční příspěvek dal realizovat. 

ad 6.) Info z ORP.Zatím nejsou nové informace.Dne 10.9.2015 bude jednání VV 

KSH. 

ad 7)  Info z ORV 

 Krajské kolo v PS 2016 bude pořádat náš okres.Termín(30.7.nebo 6.8.2016) 

bude navržen na jednání VV KSH dne 10.9.2015. 

 MČR v PS se uskuteční 26.-28.8.2016 v Brně. 

 Okresní kolo se uskuteční 2.7.2016 

 Jednání ORV se uskuteční 17.9.2015.Na tomto jednání bude dohodnut termín 

školení rozhodčích v PS a následně zveřejněn na okresních www stránkách. 

VV odsouhlasil limit stravného 72,- Kč/osoba. 

ad 8) Přítomní členové VV byli seznámeni s průběhem registrace SDH a okrsků do 

spolkového rejstříku.  

 

 



 

ad 9) Různé 

 VV odsouhlasil následující vyznamenání pro členy SDH, kteří splňují Status 

vyznamenání SH ČMS 

SDH Sudice br.Josef Roupa - ČU KSH 

SDH Bukovina br.Petr Fiala – stužka za věrnost 20 let 

SDH Benešov br.Oldřich Veselý – stužka a medaile za věrnost 60 let 

SDH Vavřinec br.Tomáš Kakáč – Medaile za příkladnou práci. 

VV neodsouhlasil pro SDH Vavřinec br.Pavel Nečas Medaili za příkladnou práci z 

důvodu věkové hranice navrženého, a to 26 let(viz.statut vyznamenání – 28 let) 

 

 

 Hodnocení vyšších soutěží. 

Starosta OSH informoval přítomné s výsledky MČR dorostu ve dnech 11.-12.7.2015 

v Praze, kterého se účastnili také zástupci našeho OSH. David Pospíšil z SDH 

Bořitov v kategorii mladší dorostenci se umístil na třetím místě. 

 Informace o stavu opravy garáže OSH 

Člen VV Milan Hubený podal informaci o opravě garáže OSH.Stará podlaha byla 

vybourána,proveden podsyp štěrkem a následně provedena betonová mazanina se sítí. 

Zbývá provést vymalování.  

 Informace o krajském setkání ZH 

Setkání ZH JMK se uskuteční 17.10.2015 ve Velkých Opatovicích.Na obce a města 

okresu Blansko byly rozeslány žádosti o finanční příspěvek na zajištění této akce.Do 

dnešního dne přislíbily finančně přispět: 

Město Blansko                  2.000,- Kč 

Město Boskovice              2.000,- Kč 

Město Velké Opatovice    8.000,- Kč 

Městys Lysice                      500,- Kč 

Obec Sudice                      1.000,- Kč 

 Termín shromáždění představitelů sborů a okrsků 2015 

VV stanovil Shromáždění představitelů sborů a okrsků OSH Blansko na 

14.11.2015 v kulturním domě v Rudici se zčátkem v 9,00 hod. 

 VV výbor neodsouhlasil příspěvek na stravu SDH Doubravice nad Svitavou při 

pořádání soutěže TFA. 

 Starosta OSH informoval o uzavření smlouvy mezi OSH a HVP, a.s. na 

pojištění odpovědnosti při pořádání akcí okresním sdružením na dobu cca 1 

roku za 1.500,- Kč.Při uzavírání smluv na jednotlivé akce byly náklady na 

1den 350,- Kč.Tuto smlouvu s HVP mohou uzavřít také sbory. 

 Další jednání VV OSH Blansko se uskuteční 9.12.2015 od 16,00 hod. 

 

 

 

 

Zapsal: Hubený Milan  


