
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 15.2.2017 

 Zahájení:   16:00 hod 

 Ukončení: 17:30 hod. 

Účast: Herda P.,Ondráček J., Kobylka M., Špaček Z., Hubený M., Janíček M., Kantor 

L., Menšík Z., Škrabal D. 

Omluven:Mgr.Vykydal M. v zahraničí, Musil Z.- v zahraničí, Fiala V. nemoc 

Neomluven: Vala M. 

Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Ladislav Valenta 

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. návrhy na vyznamenání 

8. informace členů VV o delegacích na VH okrsků 

9. informace k Směrnici starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH 

ČMS 

10. informace o stavu vyplněných Hlášení o činnosti SDH za rok 2016 

11. informace o placení členských příspěvků 

12. zajištění školení hospodářů SDH a okrsků dne 11.3.2017 

13. zřízení odborné rady historie a muzejnictví 

14. informace Aktivu zasloužilých hasičů OSH Blansko 

15. informace OKRR 

16. 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) náměstek starosty Pavol Herda přivítal přítomné a seznámil je s programem 

jednání VV, který byl přítomnými členy VV schválen. 

 

ad 2) a) Vedoucí kanceláře OSH byl pověřen úkolem vyčíslit náklady spojené s  

autodopavou.VV byl předložen seznam s daty a čísly dokladů v období  

od 1.10.2015 do 30.9.2016. 

        b) Starosta OSH předloží na jednání VV mailovou korespondenci mezi kanceláří  

             a Z.Špačkem. Úkol nebyl splněn, trvá do jednání příštího VV.  

Zodpovídá: starosta 

        c)na příštím jednání VV stanovit “smluvní pokutu” za neodebranou stravu na   

            soutěži Plamen a dorostu 

d)Starosta OSH zjistí stav žádosti ze Svazu sportovních svazů na činnost  



mládeže s termínem do příštího VV 

ad 3) Směrnice starosty SH ČMS – samostatný bod 

         Alerion Brno informace k pořízení praporů v okrese Blansko v roce 2016 

 

ad 4) informace Okresní odborné rady prevence - Zdeněk Špaček 

- dne 21.2.2017 proběhne školení pro držitele osvědčení Preventista III. a II. 

v 15,00 hod na stanici HZS v Boskovicích 

- dne 18.3.2017 školení pro nové zájemce s kvalifikací Preventista III. od 9,00 

hod na HZ v Doubravici nad Svitavou 

- dne 25.3.2017 školení pro nové zájemce s kvalifikací Preventista II. od 9,00 

hod na HZ v Doubravici nad Svitavou 

- přítomní byli seznámeni s termíny odevzdávání prací pro 43. ročník Požární 

ochrana očima dětí. Termín odevzdání na OSH je do 15.3.2017. 

 

ad 5) informace Okresní odborné rady mládeže – Jaroslav Ondráček 

- informace o vzdání členství v OORM Marcela Havířová, Dušan Škrabal 

- schválení plánu soutěží OLM 

- zkoušky odbornosti mladých hasičů 

- předjednání OZ jarních kol soutěží Plamen a dorostu (okresní, krajské), změna 

přijímání přihlášek na okresní soutěže, sankce pro kolektivy, které bez omluvy 

nepřijedou na soutěž Plamen a dorostu 

- školení vedoucích 12.11.2017 

- termíny jednání OORM OSH Blansko na rok 2017 

- do 31.3. připraví rada návrh na pořízení nové základny a požární nádrže na 

soutěže OSH 

- vedoucí kanceláře informoval o stavu odevzdaných registračních listů MH 

- dotace ze Sdružení sportovních svazů na činnost mládeže - zjistit stav do 

následujícího VV 

- více informací v zápisu na www OORM 

- VV odsouhlasil příspěvek na stravu ve výši 45,- Kč/1 osoba na jarní kolo 

hry Plamen 2017 

  

ad 6) informace Okresní odborné rady represe – Michal Kobylka 

- informace o ukončení okrskových kol do: 19.6.2017, vyhodnocení zašle okrsek 

do 26.6.2017 na OSH. Dodána bude výsledková listina a vyplněné přihlášky do 

okrskového kola. Pokud za SDH bude startovat člen jiného SDH, bude to na 

přihlášce vyznačeno. Nutno vzhledem k označení sportovce v centrální 

evidenci.  

- termín okresního kola v PS 1.7.2017 na stadionu ASK Blansko 

- termín krajského kola v PS 5.8.2017 v Brně 

- nový člen rady Lubomír Dűrr 

 

ad 7) návrhy na vyznamenání 

Náměstek starosty OSH seznámil přítomné s žádostmi o vyznamenání pro členy SDH 

Ludíkov, Sudice, Olomučany, Žernovník, Drnovice, Bukovina. Jednotlivé žádosti 



byly zkontrolovány dle CE a jsou v souladu se Statutem vyznamenání. Přítomní byli 

seznámeni se seznamem sborů, které budou v letošním roce slavit výročí založení, vč. 

druhu vyznamenání, které již mají a o které žádají. 

 

ad 8)informace členů VV o jednání na VH okrsků  

- členové VV, kteří byli delegováni, seznámili přítomné s účastí na valných 

hromadách okrsků a samostatných sborů 

 

ad 9) informace k Směrnici starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH 

ČMS 

- vedoucí kanceláře seznámil přítomné se Směrnicí starosty SH ČMS k 

nakládání s osobními údaji členů SH ČMS ze dne 29.9.2016, kterou se mění od 

1.3.2017 přístup do centrální evidence pro OSH. Přístup do CE bude přes heslo 

zaslané na mobilní telefon. Maximální počet osob pro přístup 3. 

VV OSH Blansko schvaluje přístup do centrální evidence OSH Blansko následujícím 

členům SH ČMS OSH Blansko: 

Mgr.Vykydal Milan - starosta OSH, SDH Velké Opatovice 

Hubený Milan – vedoucí kanceláře OSH, SDH Doubravice nad Svitavou 

Tereza Tesařová – členka OORM, SDH Rájec 

Vedoucí kanceláře OSH provede prokazatelné proškolení zpracovatele osobních 

údajů dle přílohy č.1 a vyplní formulář č.2. Oba zašle co v nejkratším termínu na 

kancelář SH ČMS. 

 

ad 10) informace o stavu vyplněných Hlášení o činnosti SDH za rok 2016 

Termín k vyplnění Hlášení o činnosti za rok 2016 v centrální evidenci byl 31.1.2017. 

Sbory byly informovány na Shromáždění představitelů, jakou formou budou tato 

hlášení podávat. 

Ke 14.2.2017 nepodaly hlášení následující sbory: Brťov u Velkých Opatovic, Brusná 

– Veselí, Býkovice, Dolní Smržov, Kořenec, Kozárov, Krhov, Lažánky, Lhota 

Rapotina, Lhota u Letovic, Louka, Mladkov, Rohozec, Svitávka, Tasovice, Ústup, 

Zábludov, Žernovník. 

Vzhledem k návaznosti na celkové hlášení za OSH vedoucí kanceláře bude urgovat 

tato hlášení od jednotlivých sborů, aby je vyplnily co nejdříve. 

 

ad 11) informace o průběhu placení členských příspěvků 

Termín na zaplacení členských příspěvků je 28.2.2017. V současné době má 

zaplaceno 72, což je cca polovina sborů. 

 

ad 12) zajištění školení hospodářů SDH a okrsků dne 11.3.2017 

Dne 11.3.2017 se uskuteční školení hospodářů sborů a okrsků. Přednášející Ing.Ivan 

Jirota z kanceláře SH ČMS. První část školení 8,00 hod sokolovna Knínice u 

Boskovic, druhá část 13,00 stará škola Ráječko. Termín přihlášek na školení je 

20.2.2017. Následně budou jednotlivé sbory a okrsky informovány o hodině a místě 

konání školení. Zajistí starosta OSH. 

 



 

ad 13) zřízení odborné rady historie a muzejnictví 

VV OSH Blansko odsouhlasil zřízení Odborné rady historie a muzejnictví. Pavol 

Herda z SDH Benešov se do následujícího VV sejde se zájemci o členství v této radě 

a předloží Plán práce na rok 2017. 

 

ad 14)informace Aktivu zasloužilých hasičů OSH Blansko – Ladislav Valenta 

Vedoucí aktivu informoval o schůzi krajského aktivu, kterého se zúčastnilo vzhledem 

k nemoci velmi málo členů. Hlavním úkolem krajského aktivu je zajištění 

ozdravného pobytu v Jánských Koupelích. Jarní setkání zasloužilých hasičů okresu 

Blansko se uskuteční 12.5.2017 v Sudicích, restaurace Nová Duha. 

 

ad 15) v informace OKRR – František Kuchař 

Vedoucí kontrolní a revizní rady informoval o provedené kontrole účetních dokladů 

za IV.Q.2016, o inventarizaci OSH Blansko za rok 2016 a o zvýšených nákladech na 

autodopravu za rok 2016, který byla navýšeny oproti minulým létům o opravu a 

nákup zimních pneu na vozidlo WV transportér. 

 

ad 16) různé  

- zvýšení nájemného městem Blanskem za využívané prostory o výši inflace 

0,7% na 5 481,- Kč/Q od následujícho období 

- seznámení s výsledkem kontroly OSSZ za období 1.1.2014 – 31.12.2016. 

Výsledek kontroly – nebyly shledány nedostatky. 

 

 

 

 

                                                                                  Zapsal: Hubený Milan  


