
 
 

Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 7.12.2016 
 
 
Zahájení: 1600 hod 
Ukončení: 1730hod 
Účast:M.Vykydal, P.Herda,J. Ondráček, M. Kobylka, Z. Špaček, M. Vala, Z. Menšík, M. Janíček,  
D. Škrabal, L. Kantor 
Omluveni: M, Hubený, V. Fiala 
Neomluveni: Z. Musil 
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Ladislav Valenta 
Vedoucí OKRR: František Kuchař 
 
Jednání se řídilo následujícím programem: 

1. Zahájení a schválení programu schůze 
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Kontrola došlé a odeslané pošty 
4. Návrhy na vyznamenání 
5. Zhodnocení průběhu shromáždění představitelů SDH 
6. Inventarizace a účetní závěrka OSH k 31.12.2016 
7. Plány práce jednotlivých OOR 
8. Plán práce VV OSH na rok 2017 
9. Delegování členů VV OSH na VH okrsků 
10. Různé 

 
 
Zápis z jednání VV provede Milan Vykydal, ověřovatelé – zápis před rozesláním do okrsků a ke 
zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí členové VV 
 
ad 1) Starosta OSH M.Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání VV, který byl  
přítomnými členy VV schválen. 
 
ad 2) žádné nebyly 
 
ad 3) došlá pošta 
 
         – Příkaz starosty sdružení hasičů ČMS – Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31.12.2016 
   

- Metodický pokyn SH ČMS k výměně členských průkazů 
 
ad 4) návrhy na vyznamenání 
Starosta OSH seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro  členy SDH Vratíkov, Skalice nad 
Svitavou, Světlá, Vavřinec, Borotín, Knínice, Suchý, Benešov. Jednotlivé žádosti byly zkontrolovány 
dle CE a jsou v souladu se Statutem vyznamenání. 
 
ad 5) zhodnocení průběhu shromáždění představitelů SDH 

- Z.Špaček upozornil na vysoké náklady na autodopravu.  
Příslušné doklady budou předloženy na příštím jednání VV OSH Blansko. Zodpovídá vedoucí 
kanceláře 

- Z.Špaček o vysvětlení informace starosty, že nebyly předloženy zápisy z jednání 
OORprevence. 

- - starosta předloží na příštím jednání VV mailovou korespondenci mezi kanceláří a 
Z.Špačkem. Zodpovídá: starosta 

- Návrh z pléna SP OSH, uskutečnit školení pro hospodáře. Navrhované školení uskutečnit 
na dvou místech (Blansko, Boskovice) v měsících březen, duben. Kancelář OSH bude 



kontaktovat Ing. Jirotu a domluví termín.  Zodpovídá: starosta, ved. kanceláře. 
Termín:15.2.17 

 
 
ad 6) Inventarizace a účetní závěrka OSH k 31.12.2016 
Přítomní byli seznámeni s Příkazem starosty sdružení . Starosta OSH Blansko jmenoval 
inventarizační komisi ve složení předseda – František Kuchař, členové – Bohuslav Švancara a Josef 
Dufka. Zodpovídá: vedoucí kanceláře M. Hubený, Termíny dle příkazu starosty SH.  
 
ad 7) Plány práce jednotlivých OOR 
Vedoucí jednotlivých OOR předložili návrhy plánů práce na rok 2017, které byly schváleny. 

- Vedoucí OOR prevence Z.Špaček upozornil na školení preventistů, které se uskuteční  
21.2.2017 v 15hod na stanici HZS Boskovice. Školení preventistů II, které se uskuteční 
25.3.2017 v Doubravici nad Svitavou. Termín zkoušek se přesouvá na 4.11.2017 taktéž do 
Doubravice nad Svitavou. Dále upozornil na skutečnost, že nositelé odznaku preventiva 
mají povinnost účastnit se 3krát za 5 let školení preventistů, aby neztratili odbornost. 

- Vedoucí OOR prevence byl vyzván, aby zasílal zprávy z jednání rady jak do kanceláře OSH, 
tak i na správce www stránek Martina Janíčka. 

- Vedoucí OOR mládeže upozornil na nedostatek rozhodčích, proto se rada rozhodla vyzvat 
rozhodčí s propadlou licencí k obnovení licence. 

 
 
ad 8) Plán práce VV OSH na rok 2017 
Přítomným členům VV byl předložen plán práce VV na rok 2017, po doplnění několika termínů byl 
schválen. Plán je jako příloha součástí zápisu jednání. Termín jednání Shromáždění delegátů sborů 
OSH Blansko se uskuteční v sobotu 11.listopadu 2017 na okrsku Šebetov. 
 
ad 9) Delegování členů VV OSH na VH okrsků 
  
Blansko – Z.Menšík, Boskovice – P.Herda, Dešt.ná – M.Kobylka, Letovice – Z. Špaček, Rájec – M..  
Hubený, Velké Opatovice – M.Vykydal, Benešov – P.Herda, Černá Hora – M. Janíček, Jedovnice – 
Z. Musil, Lipůvka – M. Vykydal, Lomnice – M. Vala, Lysice – D. Škrabal, Křtěnov – L. Kantor, Skalice 
nad Svitavou – M. Vala, Sloup – Z. Musil, Křtiny – J. Ondráček, Křetín – Z. Špaček, Šebetov – Z. 
Špaček, Sulíkov – L. Kantor. SDH Kulířov – J. Ondráček, SDH Svitávka – Z. Špaček 
 

- V 1700 hod se omluvil a jednání opustil Z. Špaček 
 
ad 10) Různé 

- Vedoucí OORM J. Ondráček informoval přítomné o jednání OORM Jihomoravského kraje. 
Dále informoval o stavu příprav krajského kola Plamene a dorostu 

- Ubytování rozhodčích krajského kola J.Ondráček byl vyzván, aby kontaktoval předsedu 
KORM P. Pejřila a objasnil sním otázku financování ubytování rozhodčích. 

- ZPV krajského kola, je nutné určit lokalitu konání závodu a zahájit jednání s vlastníky 
pozemků – kontaktovat SDH Obůrka a SDH Těchov. Zajistí: starosta termín 31.1.17 

- Zahájit jednání se starostou města Blansko Zajistí: starosta 
- Starosta OSH nadnesl problém, strava na závodech MH Plamen, dle sdělení vedoucího 

OORM J.Ondráčka se rada mládeže již zabývala výše uvedeným problémem a jejich závěr 
je stravu dále zajišťovat. Po diskuzi členů VV přijal VV následující závěry. 
1.navýšit zodpovědnost vedoucích kolektivů na počtu přihlášených a skutečném stavu 
2. v OZ závodů uvést pevný (reálný) termín ukončení přihlášek a nutit vedoucí, aby 
prováděli korekci přihlášených (odhlašovat), pokud budou vědět o absenci na závodech. 
3. výše uvedené stimulovat peněžní pokutou. Rozdíl mezi přihlášenými a skutečností uhradí 
vysílající sbor. 
Za realizaci zodpovídá vedoucí rady mládeže J.Ondráček 

- Vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů L.Valenta krátce informoval o činnosti aktivivu. 
 



 
Zapsal: Milan Vykydal      

 
 
PLÁN PRÁCE VÝKONNÉHO VÝBORU OSH BLANSKO NA ROK 2017 

Pozvánky budou zasílány pouze v případě změny termínu jednání výkonného výboru OSH Blansko 
a v případě svolání mimořádného jedná ní výkonného sboru. 
Začátek jednání v 1600 hod. v zasedací místnosti MP Blansko, Sadová 2 
Stálé body: 

- Zahájení volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 
- Kontrola plnění úkolů 
- Kontrola došlé a odeslané pošty 
- Informace z jednání OKRR a OR 
- Návrhy na vyznamenání 
- Informace členů VV OSH 
- Různé 
 
15.února 2017 VV OSH 

- zabezpečení jarního kola soutěže Plamen a soutěže dorostu 
- zabezpečení základních kol soutěže v PS 
- zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí 
- informace o průběhu VH SDH a okrsků 
- informace o hlášeních z VH SDH a stavu placení členských příspěvků 
- zajištění školení hospodářů SDH 
- zpráva o inventarizaci majetku OSH 
- odborná rada historie 
 
19.dubna 2017 VV OSH 

- zpráva o hospodaření OSH za rok 2016 
- organizační zabezpečení hry Plamen a soutěže dorostu 
- organizační zabezpečení základních kol soutěží PS 
- zabezpečení I. kola soutěže PS 
- zabezpečení krajského kola Plamen, dorost 
- informace o průběhu soutěže PO očima dětí 
 
22.4. Shromáždění starostů OSH Přibyslav 
29.4. Sv. Hostýn národní hasičská pouť 
30.4. Hasičská pouť Křtiny 
6.5. Krajská pouť Tuřany 
13.-14.5. Plamen , dorost Ráječko 
27.5. Hasičský den na Konopišti 
31.5. – 3.6. Pyros 2017 
9. – 10.6. Litoměřické hasičské slavnosti 
10.-11.6. Kraj Plamen, dorost Blansko 
 
14.červen 2017 VV OSH 

- zhodnocení průběhu soutěží hry Plamen a dorostu 
- informace z jednání shromáždění starostů OSH 
- zajištění I. PS Blansko 
 
1. – 5.7. MČR dětí a dorostu – Zlín 
9. – 16.7. mezinárodní soutěž CTIF Villach 
Srpen – krajské kolo PS Znojmo 
25. – 27.8. MČR v PS – Praha 



 
 
20.září 2017 VV OSH 

- zhodnocení průběhů I. PS 
- organizační zabezpečení školení vedoucích a instruktorů mladých hasičů 
- organizační zabezpečení zahájení nového ročníku hry Plamen a soutěže dorostu 
- organizační zabezpečení soustředění dorostu 
- příprava shromáždění představitelů sborů a VVH SDH a okrsků 
 
4. – 7.10. Komise historie a muzejnictví – Přibyslav 
21.10. Shromáždění starostů OSH – Přibyslav 
 
11.listopadu 2017 Shromáždění představitelů sborů 
- zahájení 
- volba mandátové, návrhové komise a zapisovatele 
- zpráva o činnosti VV OSH 
- zprávy odborných rad a aktivu ZH 
- zpráva o hospodaření OSH za období 1-9 
- zajištění VVH SDH a okrsků 
- informace z jednání shromáždění starostů OSH 
- diskuze 
- návrh a schválení usnesení 
- závěr 
 
18.11. Gala odpoledne hasičských sportů Divadlo u hasičů 
 
7.prosince 2017 VV OSH 

- zhodnocení průběhu shromáždění představitelů 
- zhodnocení školení vedoucích a instruktorů MH a hry Plamen a dorostu 
- zhodnocení práce VV OSH a odborných rad 
- projednání a schválení plánů práce odborných rad aktivu ZH a VV OSH na rok 2017 
- delegování členů VV OSH na VVH okrsků 
Poznámka:Program jednání výkonného výboru OSH se může měnit dle aktuálních potřeb OSH 
a vyšších orgánů SH ČMS. 
Tento plán slouží současně jako pozvánka na jednání výkonného výboru OSH Blansko, jiné 
pozvánky již nebudou zasílány. 
 
 
  


