
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 15.6.2016 
 Zahájení:   16:00 hod 

 Ukončení: 17:30 hod. 

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

M.,Kantor L., Menšík Z.,Musil Z.,Škrabal D.,Vala M. 

Omluven:Špaček Z.,Fiala V. 

Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Ladislav Valenta 

 

 

Jednání se řídilo následujícím programem: 

1. zahájení a schválení programu schůze 

2. kontrola plnění úkolů 

3. došlá a odeslaná pošta 

4. návrhy na vyznamenání 

5. informace z jednání shromáždění starostů OSH 

6. zpráva o přidělení dotací  z MV a MŠMT 

7. informace OORM a zhodnocení okresní hry Plamen a soutěže dorostu 

8. informace  OORR a organizační zabezpečení I. A II.kola v PS 

9. informace OORP 

10. aktiv ZH OSH Blansko 

11. různé 

 

 

 Zápis z jednání VV provede Milan Hubený, ověřovatelé – zápis před rozesláním do 

okrsků a ke zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí členové VV   

       

ad 1) starosta OSH Mgr.Milan Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem 

jednání VV, který byl členy VV schválen. 

 

Ad 2) nesplněn úkol zřízení facebooku na okresní stránky - úkol trvá 

 

ad 3) došlá pošta 

- pozvánka na krajské kolo hry Plamen 18.6.2016 ve Vracově a v Kyjově  

- pozvánka na oslavy 140.výročí založení SDH Nerovnice ve dnech 17.-

18.6.2016 

- pozvánka na Knínickou hasičskou noc dne 18.6.2016 od 18,00 hod 

- pozvánka na jednání VV KSH JMK 21.6.2016 od 16,00 hod v zasedací 

místnosti KŘ HZS JMK, Zubatého 1 

- pozvánka n oslavy 125.výročí založení SDH Žďárná ve dnech 1.-2.7.2016 

- pozvánka na oslavy 90.výročí založení SDH Nýrov dne 6.8.2016 

- VV byl seznámen s žádostí starosty SH ČMS Ing.Karla Richtera o nepřipuštění 

přijetí p.Davida Grůzy nar.12.10.1985 za člena SH ČMS do 19.4.2019.Tento 

zákaz byl vysloven usnesením Krajského soudu v Plzni sp.zn.8To27/2015-941 

ze dne  19.4.2016 

 



odeslaná pošta 

ad 4) Návrhy na vyznamenání 

Starosta OSH seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro členy SDH 

Bukovina,Šebetov,Nýrov.Jednotlivé žádosti byly zkontrolovány dle CE a jsou v 

souladu se Statutem vyznamenání. 

 

ad 5) shromáždění představitelů OSH schválilo nový Výstrojní řád. Možno 

prostudovat na www.dh.cz. Novým držitelem titulu Zasloužilý hasič je z SDH Sloup 

bratr Řehořka Josef a držitelem medaile Za záchranu života bratr Přikryl Lukáš z 

SDH Sudice. 

 

ad 6) OSH Blansko obdrželo pro rok 2016 následující dotace: 

MŠMT 

Oblast vzdělávání 40 480,- Kč 

Oblast volnočasových aktivit 42 600,- Kč 

Oblast provozní náklady a MTZ nižších celků 127 500,- Kč 

Na mzdové prostředky 45 000,- Kč 

 

MV 

Požární sport I.kolo(okresní)  12 300,- Kč 

Hra Plamen a dorost 21 225,- Kč 

Požární sport II.kolo(krajské) 27 900,- Kč 

 

VV OSH Blansko pověřil starostu OSH zasláním výzvy k podání žádosti z oblasti 

MTZ nižších celků těm sborům, které mají na OSH evidenční listy kolektivu mladých 

hasičů.Před podáním žádosti je nutné, aby si jednotlivé sbory, žádající o dotaci 

prostudovaly Metodický pokyn k čerpání dotacíposkytnutých MŠMT na základě 

rozhodnutí č.0005/1NNO/2015 o poskytnutí dotace neinvestiční dotace NNO ze 

státního rozpočtu ČR na rok 2016 s názvem:MLADÍ HASIČI 2016. Termín doručení 

žádostí o dotaci na OSH Blansko je stanoven na 15.8.2016. 

 

ad 7)informace OORM 

Vedoucí rady Ondráček Jaroslav seznámil přítomné se stanoviskem rady mládeže s 

čerpání dotací na vzdělání a MTZ.V krátkosti zhodnotil jarní kolo hry Plamen a 

soutěže dorostu, které proběhly v měsíci květnu 2016 v Ostrově u Macochy. 

Rada mládež doporučuje využití dotace ze sportovních svazů a využít je na závody 

zařazené do okresní ligy mládeže.Termín podání žádosti je 30.6.2016! 

Školení instruktorů a vedoucích mládeže se koná 24.9.2016 v kulturním domě v 

Drnovicích se začátkem 8,00 hod. 

Školení rozhodčích soutěží Plamen a dorost se koná 25.9.2016 v kulturním domě v 

Drnovicích se začátkem v 8,00 hod. 

Soustředění dorostu se koná 26. – 29.10.2016 v areálu ZŠ Sloup. 

Nový ročník soutěží 2016 – 2017 bude zahájen ZPV dne 9.10.2016 ve Velkých 

Opatovicích. 

 



Na stránkách SH ČMS jsou zveřejněny nové směrnice hry Plamen platné od 

1.9.2016. Směrnice lze objednat přes OORM OSH Blansko. 

Dne 11.6.2016 proběhlo v Drnholci krajské kolo dorostu, kde se z našeho okresu 

umístili na 1 místě a zajistili si postup na MČR dorostu v Českých Budějovicích, 

dorostenky z SDH Senetářov, starší dorostenky Klára Pořízková z SDH Sychotín a 

ml.dorostenci Štěpán Kašparec SDH Žernovník. 

ad 8)informace OORR 

Vedoucí rady Kobylka Michal informoval přítomné o přípravě okresního kola soutěže 

v PS.VV rozhodl, že technickou četu pro tuto soutěž zajistí okrsky Rájec a 

Kunštát(cca 20 lidí na sobotu,nástup 6,30 hod).Rozlosování přihlášených kolektivů 

proběhne v kanceláři OSH dne 29.6.2016. 

Technickou četu pro krajské kolo, který zabezpečuje naše OSH zajistí okrsky Blansko 

a Lomnice (cca 20 lidí na sobotu,nástup 6,30 hod).Kancelář OSH zajistí poháry, 

diplomy a věcné ceny. 

 

ad 9) informace z OORP 

Vedoucí rady Špaček Zdeněk z dnešního výboru omluven.Jsou připraveny odměny za 

soutěž Požární ochrana očima dětí. Nutno dohodnout, jakou formou se oceněným 

předají. 

 

ad 10) informace Aktivu ZH OSH Blansko 

Vedoucí okresního aktivu Valenta Ladislav seznámil přítomné s průběhem setkání 

zasloužilých hasičů, které proběhlo dne 26.5.2016 v Doubravici nad Svitavou a 

poděkoval zástupci SDH Doubravice nad Svitavou za jeho organizaci. 

 

ad 11) různé 

 VV neodsouhlasil finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí 

 Členské příspěvky nezaplatil k 15.6.2016 SDH Rohozec 

 Registraci do Spolkového rejstříku k 15.6.2016 nepodaly tyto sbory:  

              SDH Dolní Smržov 

              SDH Strhaře 

              SDH Rohozec 

 Sborům byl el.poštou zaslán Metodický pokyn č.4 ze dne 25.5.2016 starosty 

SH ČMS: 

              Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky ve 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.Upozorňujeme sbory, které vedou podvojné 

účetnictví, že tyto doklady za rok 2014 a 2015 musí odevzdat na OSH do 30.6.2016. 

Metodický pokyn na www.dh.cz. 

 www stránky okresního sdružení bude po dohodě spravovat Martin Janíček 

 i nadále probíhá příprava Rady historie, tak aby začala pracovat od roku 2017 

 

 

 

                                                                                  Zapsal: Hubený Milan  

http://www.dh.cz/

