Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 14.6.2017
Zahájení: 16:00 hod
Ukončení: 17:30 hod.
Účast:Vykydal M., Herda P..,Ondráček J.,Kobylka M.,Špaček Z., Hubený M.,Janíček
M.,Kantor L.Musil Z.,Škrabal D.,Vala M.
Omluven:Menšík Z.,Fiala V.- nemoc
Neomluven:
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: omluven
Vedoucí OKRR: Kuchař František
Jednání se řídilo následujícím programem:
1. zahájení a schválení programu schůze
2. kontrola plnění úkolů
3. došlá a odeslaná pošta
4. informace OORP
5. informace OORM
6. informace OORR
7. informace o Shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi
8. informace o zasílání Přehledů majetku a závazků na OSH
9. zápisy členů OKRR na městský soud
10.informace o vyplňování formulářů žádosti o vyznamenání
11.informace o placení členských příspěvků
12.výzva sborů ke kontrole členské základny v CE
13.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) starosty Milan Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání
VV, který byl přítomnými členy VV schválen.
ad 2) kontrola plnění úkolů - žádné nebyly
ad 3) došlá a odeslaná pošta
z došlé pošty vybíráme pozvánky na následující akce:
17.6.
festival přípravek v Kunštátě
17.-18.6. 130.výročí založení SDH Olomučany
23.-24.6. 80.výročí založení SDH Žernovník
24.6.
120.výročí založení SDH Meziříčko
1.7.
105.výročí založení SDH Těchov
1.7.
130.výročí založení SDH Pamětice
2.7.
105.výročí založení SDH Kunčina Ves
8.-9.7. 140.výročí založení SDH Drnovice
8.7.
145.výročí založení SDH Vanovice

8.7.
95.výročí založení SDH Velenov
12.8.
75.výročí založení SDH Svatá Kateřina
18.-19.8. 125.výročí založení SDH Vysočany
2.-3.9. 115.výročí založení SDH Krasová
9.9.
90.výročí založení SDH Bukovina
Podrobnější program oslav najdete na webových stránkách jednotlivých sborů nebo
obecních úřadů.
ad 4) informace Okresní odborné rady prevence - Zdeněk Špaček
- vedoucí odborné rady prevence informoval o vyhodnocení okresního kola
Požární ochrana očima dětí. Hodnocení proběhlo ve spolupráci se
Základní uměleckou školou v Letovicích. Předání cen vybraným autorům
proběhlo v zasedací místnosti HZS v Blansku.Po předání cen měli možnost
ocenění a jejich rodinní příslušníci prohlédnout hasičskou stanici a hasičskou
techniku. Vedoucí rady doporučuje, aby se ceny tímto způsobem předávaly i
v následujících létech.
- Dne 20.6.2017 v 16,00 hod se uskuteční školení na úseku požární ochrany na
HS v Doubravici nad Svitavou
ad 5) informace Okresní odborné rady mládeže – Jaroslav Ondráček
- informace o průběhu okresní soutěže hry Plamen a dorostu v Ráječku.
Poděkování SDH Ráječko za organizaci této soutěže. Dle sdělení hasičů
Ráječka si může tuto soutěž v tomto areálu zorganizovat kterýkoliv jiný sbor.
- Vedoucí odborné rady připomněl možnost, kdo má ze sborů zájem organizovat
podzimní kolo ZPV kontaktovat OORM. Předběžný termín soutěže 7.10.2017.
- Dále Martin Janíček (člen OORM) seznámil přítomné s přípravou krajské
soutěže hry Plamen a dorostu, které proběhne ve dnech 17.-18.6.2017 na
atletickém stadionu v Blansku. Na jednání příštího VV bude předloženo
finanční vyhodnocení soutěže. Zajistí vedoucí okresní kanceláře.
- v letošním roce si připomínáme 45.výročí od založení hry Plamen.Na sobotní
zahájení krajské soutěže byli pozváni členové sborů okresu Blansko, kteří se
aktivně podíleli na práci s mládeží. Při této příležitosti jim budou předány
pamětní listy.
- Školení vedoucích MH a obnova kvalifikace se uskuteční 4.11.2017
v Bořitově.
- Soustředění dorostu je předběžně plánováno na 25.-29.10.2017 a vedoucí
odborné rady požádal o finanční příspěvek na toto soustředění. VV prozatím
příspěvek neschválil, rozhodne se na příštím VV a po vyúčtování krajského
kola hry Plamen a dorostu.
- více informací z rady mládeže v zápisu na www OORM

ad 6) informace Okresní odborné rady represe – Michal Kobylka
- informace o přípravě I.kola v PS.Na webových stránkách je zveřejněno OZ na
tuto soutěž. Na OSH jsou doručovány výsledkové listiny z okrskových kol. Na
základě sdělení vedoucího okresní kanceláře Milana Hubeného je potřeba
k těmto výsledkovým listinám přikládat také kopie přihlášek jednotlivých
sborů do okrskových soutěží
- předseda OORR byl pozván 27.5. na soutěž na Obůrce s názvem „Lepší jednou
zažít, než třikrát číst“. Jedná se o putovní soutěž okrsku Blansko, zaměřenou
na prověřování a výcvik JSDH. Na trase dlouhé cca 4 km bylo šest stanovišť,
kde jednotky plnily různé úkoly, jako testové otázky, výměna kola na vozidle,
požární útok z přírodního zdroje, doprava zraněné osoby z nepřístupného
terénu, nehoda cyklisty s automobilem a zprovoznění podzemního hydrantu.
Soutěž předseda OORR hodnotil jako velice vydařenou a skvěle připravenou.
ad 7) informace se Shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi
- Starosta okresního sdružení informoval přítomné o Shromáždění představitelů
okresních a krajských sdružení, kreré se uskutečnilo 22.4.2017 v Přibyslavi.
Nejdůležitějším bodem jednání byla změna stanov a zápis členů kontrolních
ogránů (okresních a krajských) na Městský soud v Praze. V tištěné podobě
budou k dispozici na podzim roku 2017. Kontrolní orgány sborů nebudou
zapisovány.
ad 8)informace o zasílání Přehledů majetku a závazků na OSH
- na základě Metodického pokynu starosty SH ČMS č.4/2016 ze dne 25.5.2016
zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky ve SH
ČMS mají sbory a okrsky povinnost tyto přehledy za rok 2016 zasílat
v termínu do 31.5.2017 do kanceláře OSH. Tiskopisy budou neskenovány a
vypáleny na CD a zaslány na Městský soud v Praze. K tomuto termínu
odevzdalo přehled 71 sborů (celkového počtu 150) a 5 okrsků (z celkového
počtu 10). Sbory a okrsky měly možnost se o povinnosti odevzdávat tyto
přehledy seznámit na školení pořádané OSH v březnu v Knínicích a v Ráječku.
ad 9) informace k zápisu členů OKRR na Městský soud
- vedoucí okresní kanceláře seznámil přítomné s povinností zápisu členů Okresní
kontrolní a revizní rady na Městský soud v Praze. U okresního sdružení se to
týká Františka Kuchaře, Bohuslav Švancara a Josef Dufka. Jmenovaným
budou doručeny formuláře k ověřeným podpisům.
ad 10) informace o vyplňování formulářů žádosti o vyznamenání
- vedoucí okresní kanceláře Milan Hubený informoval přítomné o povinnosti na
formulářích o vyznamenání uvádět u jednotlivých členů rodná čísla. Pokud na
formuláři nebude u oceňovaného člena uvedeno rodné číslo, žádost nebude
přijata.

ad 11) informace oplacení členských příspěvků
- Termín na zaplacení členských příspěvků je 28.2.2017. K datu 14.6.2017
neměly zaplaceny členské příspěvky SDH Rohozec, SDH Lhota u Letovic a
SDH Svitávka.
ad 12) kontrola členské základny jednotlivých sborů
- Žádáme sbory okresního sdružení Blansko o kontrolu členské základny
s důrazem na uvedení RČ u jednotlivých členů. Dále upozorňujeme, že sbory si
musí od termínu 1.3.2017 obnovit vstupy do centrální evidence. Z celkového
počtu 150 sborů si nový přístup zajistilo 81 sborů.
ad 13) různé
- Pavol Herda seznámil přítomné s prací nově založené Rady pro historie a
muzejnictví. Během krátké činnosti rady byly doplněny zápisy do kroniky za
roky 2014 – 2016. Rada požaduje pro archivaci jednoduchý zápis o průběhu
hasičské pouti ve Křtinách a krajské v Brně Tuřanech. Dále se připravuje
soupis veškeré historické hasičské techniky okresu Blansko. Sbory budou
vyzvány k dodání seznamů. Byla diskutována možnost trvalého vystavení
hasičských uniforem v boskovickém muzeu.
- Předseda OKRR František Kuchař seznámil s průběhem kontroly účetních
dokladů za I.Q.2017 se závěrem, že nebyly shledány nedostatky.
- Starosta okresního sdružení navrhl jednání s představiteli okrsku Lipůvka
vzhledem k jeho nečinnosti. Okrsek není registrován ve Spolkovém rejstříku.
V úvahu přichází i vyřazení okrsku z registru SH ČMS. Jednání se zástupci
okrsku povede člen VV Milan Hubený, který má dle rozdělených kompetencí
okrsek na starosti. O průběhu jednání bude informovat na dalším jednání VV.

Zapsal: Hubený Milan

