Zápis z jednání VV OSH Blansko konaného dne 19.4.2017, Sadová 2, Blansko
Zahájení : 1600hod.
Ukončení: 1810hod.
Účast: Vykydal M., Herda P., Ondráček J., Hubený M., Kobylka M., Janíček M., Menšík Z., Kantor L.,
Vala M.
Omluveni: Musil Z. zahraničí, Fiala V. nemoc, Špaček Z.
Neomluven: Škrabal D.
Vedoucí OKRR: Kuchař F.
Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Valenta L.
Jednání se řídilo následujícím programem:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění úkolů
3. Došlá a odeslaná pošta
4. Návrhy na vyznamenání
5. Hodnocení školení hospodářů
6. Informace OORM
7. Informace OORR
8. Informace OORP
9. Informace OORHM
10. Informace aktivu ZH OSH
11. Informace OKRR
12. Setkání starostů OSH Přibyslav 22.4.2017
13. Zveřejňování Přehledů o majetku a závazcích jednotlivých sborů
14. Různé
Zápis z jednání VV provedl Milan Vykydal, ověřovatelé – zápis před rozesláním do okrsků a ke
zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí a schválení členové VV OSH Blansko.
ad 1) starosta OSH M. Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání VV, předložený
program byl schválen.
ad 2) Kontrola plnění úkolů - starosta OSH předložil korespondenci mezi kanceláří a bratrem Z.
Špačkem. Z předloženého vyplývá – na poslední výzvu12.10.16 k zaslání zápisů OORP za rok 2016
reaguje br. Špaček dne 16.10.2016 kdy zasílá ve večerních hodinách na adresu OSH mail s přílohou,
která mimo jiné obsahuje zápis z jednoho jednání OORP OSH Blansko. O této skutečnosti
neinformoval starosta OSH členy OKRR Blansko, která jednala dne 17.10.2016 (pracovní
neschopnost starosty). Následně, přednesl starosta OSH mylnou informaci na Shromáždění
představitelů sborů, že předseda OORP br. Špaček nepředložil zápisy z jednání OORP. Za tuto
skutečnost se starosta OSH Blansko M. Vykydal omlouvá br. Zdeňku Špačkovi.
ad 3) Došlá a odeslaná pošta - přítomní byli seznámeni s došlou poštou – pozvánky na hasičské
pouti Křtiny, krajská Brno, pozvánky byly přeposlány na všechny sbory a okrsky. Pozvánky na
pohárové soutěže do Velkých Opatovic, pozvánka na 6.5.2017 na předání medaile za Záchranu
Života. Zápis z jednání odborné komise pro hodnocení žádostí – Podpora jednotek sborů ……. při
JMK , přítomní byli seznámeni výsledky jednání této komise.
Dále seznámil starosta členy VV s otevřeným dopisem starosty OSH Praha západ.
ad 4) Návrhy na vyznamenání - starosta OSH předložil návrhy na vyznamenání ze sborů Pamětice,
Kotvrdovice, Deštná a pro sbory Olomučany, Bukovina, Světlá a Pamětice. Jednotlivé návrhy na
vyznamenání byly překontrolovány v CE a jsou v souladu se Statutem vyznamenání. VV doporučuje
udělit předložená vyznamenání.
ad 5) Hodnocení školení hospodářů - dne 11.3.2017 proběhlo školení hospodářů sborů a okrsků
OSH Blansko. Školení provedl Ing. Jirota, pracovník kanceláře SH ČMS. Pro značný zájem bylo

rozděleno pro severní část od 800 hod v Knínicích ( 58 účastníků ) a pro jižní část okresu od 1300 hod.
v Ráječku ( 36 účastníků ). Školení bylo přítomnými hodnoceno velice kladně. Z diskuze, která se
rozvinula, vyplynul závěr uspořádat podobné školení pro starosty a funkcionáře sborů a okrsků.
Termín (podzim 2017 nebo jaro 2018) dle možností kanceláře SH ČMS.
Závěrem vyslovil starosta OSH poděkování SDH Knínice a SDH Ráječko za vzornou přípravu
školení.
ad 6) Informace OORM vedoucí OORM J. Ondráček informoval o školení vedoucích OORM a
OKRM, které se uskutečnilo v Přibyslavi. Dotace z MV se přesouvají na MŠT z dotace na MTZ
pomalu končí a přesouvá se na Program VIII. Z dotace MTZ se budou čerpat jen překážky (žádné
dresy, hadice atd.). Při čerpání z Programu VIII. do výše 100 tisíc nemusí být čerpáno na plat
trenéra, vedoucího.
Staré průkazy platí až do 31.12.2018. Zatím se budou vydávat papírové na OSH – podmínka musí
být uložena fotka v CE. Začíná pracovat systém elektronických přihlášek na soutěže – automaticky
se přenáší sportovci do CE.
Následně předložil J.Ondráček OZ na připravované závody Plamen 13.5., dorost 14.5. Ráječko.
Krajské kolo Plamen 17.6., dorost 18.6. Blansko.
Na žádost OORM se VV OSH Blansko zabýval problémem kolem stravování na soutěžích mládeže.
Po diskuzi přijal VV následující rozhodnutí. OZ soutěží obsahuje následující sdělení. Přihlášky se
přijímají elektronicky do termínu 5.5.2017 2359 hod. Odhlášení ze soutěže – týká se celého družstva
– do 10.5.2017 2000hod. Pokud se přihlášené družstvo neodhlásí v daném termínu a nebude se
prezentovat na závody, bude sboru fakturována strava za družstvo v plné výši. V případě uhrazení
na místě si může stravu odebrat.
ad 7) Informace OORR vedoucí odborné rady represe M. Kobylka informoval přítomné o stavu
příprav základních a I. kola PS. Přihlášky do PS se budou provádět elektronicky, příprava soutěží
probíhá průběžně. Na popud OORM se projednávala výše stravného na I.kole PS. Vedoucí OORR
má za úkol provést poptávky u různých firem na zajištění stravy I.kola ve výši odpovídající stravnému
na soutěžích dětí.
Dále M. Kobylka informoval o jednání OORR. Školení rozhodčích PS proběhne v podzimním
termínu. Zajištění CAS na první kolo PS je několik možností, které se musí prověřit u jednotlivých
sborů. Pomoc při soutěži přislíbil HZS Blansko.
ad 8) Informace OORP. Bratr L. Kantor nás seznámil s jednáním OORP, na kterém se hodnotily
výsledky okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí. VV podpořil návrh OORP na předání
cen knih, na stanici HZS Blansko. Předání se zúčastní oceněné děti s rodiči. Výše cen na úrovni
loňského roku. VV zamítl “malé občerstvení“, z podkladů dodaných OORP nedokázal VV určit výši
finančních prostředků na toto občerstvení.
20.6. se uskuteční na hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou školení pro členy rady a širokou
veřejnost.
L. Kantor informoval o změnách členů v OORP.
ad 9) Informace OORHM. V rámci plnění usnesení shromáždění představitelů sborů se sešel
15.3.2017 přípravný výbor pro založení Okresní odborné rady historie a muzejnictví. Schůzky se
zúčastnili bratři Pavol Herda SDH Benešov, Antonín Habala SDH Šebetov, Rudolf Krajíček SDH
Knínice, Milan Křivánek SDH Olešná, František Nečas SDH Valchov a Zdeněk Srba SDH Velenov .
Předsedou OORHM byl zvolen Pavol Herda, vedením kroniky OSH Blansko byl pověřen Antonín
Habala. VV oba bratry schválil.
Na schůzce byl nastíněn plán práce OORHM a způsob další komunikace s jednotlivými sbory.
ad 10) Informace aktivu ZH OSH. L. Valenta informoval o chystaném setkání aktivu ZH 26.5.2017 ve
Velkých Opatovicích, na toto setkání rozdal pozvánky.
ad 11) Informace OKRR. František Kuchař seznámil přítomné s termínem plánované kontroly
účetních dokladů OSH Blansko, která se uskuteční ve středu 26.4.17 za účasti členů OOKRR a
vedoucího kanceláře.

ad 12) Setkání starostů OSH Přibyslav 22.4.2017. Starosta OSH informoval o průběhu školení
funkcionářů OSH a KSH, které se uskutečnilo 8.4.17 v Přibyslavi a o setkání starostů OSH, které
proběhne 22.4.17 v Přibyslavi. Mimo jiné seznámil přítomné s materiály, které se budou projednávat.
Vysvětlil příčiny, které vedou ke změnám stanov SH ČMS, o kterých se bude jednat.
ad 13) Zveřejňování Přehledů o majetku a závazcích jednotlivých sborech. Starosta OSH upozornil
na povinnost jednotlivých sborů zveřejňovat přehled majetku a pohledávek. M. Hubený informaci
doplnil o technické podrobnosti, jak celá akce proběhne.
ad 14) Různé
- J. Ondráček a M. Janíček informovali o akci připravované na 3.6.17. Jedná se o velký Dětský
den, který pořádá hejtman JmK a primátor Brna v rámci veletrhu Pyros. Pořádáním této akce
bylo pověřeno KSH. Je třeba působit na sbory, aby tuto akci podpořily. Historická technika,
ukázky. Tento požadavek již byl zaslán na všechny sbory – doplnil tuto informaci starosta.
- M. Hubený seznámil VV se sbory, které neplní své základní povinnosti.
- Hlášení o činnosti za rok 2016 nevyplnily v CE:
Brťov u Velkých Opatovic
Lažánky
Lhota u Letovic
Louka
Rohozec
Svitávka
- Členské příspěvky k 19.4.2017 dosud neuhradily
Brusná – Veselí
Lazinov
Lhota u Letovic
Lomnice
Louka
Míchov
Rohozec
Sebranice
Svitávka
Tasovice
Uhřice
Vážany
Těmto sborům budou zaslány výzvy k zaplacení s informací o důsledcích, které vyplývají ze stanov
SH ČMS. Současně se vyzývají členové VV, aby působili v rámci své působnosti na výše uvedené
sbory, aby učinily nápravu v co nejkratší době.
- Starosta předložil VV návrh na zakoupení „manipulačních plošinek“, které se budou používat
na přepravu překážek na stadionu při akcích pořádaných OSH. Členové VV souhlasí s
nákupem
Zapsal Milan Vykydal

