OSH Blansko
Sadová 2

Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 13.6.2018
Zahájení: 16:10
Ukončení: 17:30
Přítomni: Vykydal M., Ondráček J., Kobylka M., Vala M., Janíček M., Fiala V., Kantor L.,
Špaček Z., Škrabal D., Kocour J.
Vedoucí Aktivu ZH OSH Blansko: Valenta L.

Omluven: Herda P.
Neomluven: Musil Z. Menšík Z.

Program jednání:
1. Zahájení – uctění památky M. Hubeného, nový člen výkonného výboru Kocour Jindřich – první
náhradník z volby VV při shromáždění delegátů, volba zapisovatele M. Kobylka
2. Kontrola plnění úkolů - členské příspěvky
3. Došlá a odeslaná pošta – směrnice starosty SH ČMS k plnění GDPR
4. Vyznamenání
5. Informace starosty ze Shromáždění starostů v Přibyslavi, hasičská historická jízda, akce
RE:PUBLIKA, setkání praporů, dětský den, sport
6. Informace z OOR: a) OORP
b) OORM
c) OORR
d) OORH
e) AZH
7. Projednání dopisu z okrsku Šebetov
8. Různé
9. Závěr

ad.1)
Starosta přivítal přítomné na výkonném výboru a požádal je o uctění památky br. Hubeného minutou ticha.
Byla provedena volba zapisovatele br. Kobylky.
ad.2)
Proběhla kontrola plnění úkolů. Nezaplacené členské příspěvky k datu 20. 6. 2018 mají sbory: Krasová, Lhota
Rapotina, Lhota u Letovic, Louka, Svitávka, Tasovice
ad.3)
Starosta seznámil přítomné se směrnicí starosty SH ČMS k plnění GDPR. V návaznosti na tento dokument je
nutno u všech členů v SDH vyplnit novou podepsanou přihlášku, u dětí podepsanou zákonným zástupcem.
Originály přihlášky je nutné doručit do kanceláře OSH, kde budou archivovány. VV se usnesl na termínu
dokončení do 31. 12. 2018.
Od 1. 7. 2018 již nebude možné přihlásit nové členy bez doručení nové podepsané přihlášky. Odhlášení zůstává
stejně jako doposud na mailové korespondenci.
Dále starosta seznámil přítomné s pozvánkami na akce SDH.
ad.
4)
Výkonný výbor schválil následující vyznamenání: Jestřebí, Borotín, Uhřice, Petrovice, Skalice nad Svitavou
ad.5)
Starosta informoval VV o proběhlém Shromáždění starostů v Přibyslavi. Na programu byly především oslavy
100. výročí vzniku ČSR s názvem RE:PUBLIKA. Zahájením této akce byla hvězdicová propagační jízda,
následovalo setkání hasičských praporů, TFA mladých hasičů, ukázky požárního sportu dříve a nyní.
Dále bylo na jednání návrh nového znaku SH ČMS, který jsme nuceni změnit z důvodu stížnosti a odvoláním
se na příslušný zákon. Proběhla i ukázka nové hasičské uniformy, resp. materiálu.
ad.6)
a)
br. Špaček přednesl informace k proběhlému vyhlášení okresního kola POOD. Vyhlášení soutěže se zúčastnilo
28 dětí z 30 pozvaných a proběhlo na HZS Blansko. Poté se děti mohly podívat po pracovišti HZS.
b)
br. Ondráček informoval o proběhlém okresním kole Plamene a dorostu ve Velkých Opatovicích. Na soutěži
byl dostatek rozhodčích díky požadavku uvedeném v OZ, bohužel se vyskytly jisté problémy ve spolupráci
technických čet z SDH Velké Opatovice a okrsku Šebetov. Uvažuje o možnosti dělat tuto soutěž na ASK
Blansko. Informoval, že dotace na MTZ ještě nepřišly. Podle výše přidělených dotací bude poté stanovena
maximální výše prostředků pro jeden kolektiv MH, o které bude možné požádat. Přijímání žádostí bude
vyhlášeno na webu OORM po obdržení dotací, předpoklad je v průběhu prázdnin.
Setkání dorostu proběhne 24. - 28. 10. 2018 tradičně ve Sloupu v Moravském krasu. Byl schválen příspěvek
účastníků 750kč / osobu na ubytování a stravu.
c)
br. Kobylka informoval o přípravě I. Kola požárního sportu, které se bude konat 7. 7. 2018 na ASK Blansko.
K prostudování a schválení předal VV propozice. Informoval o zajištění technické čety, cisteren na dodávku
vody, občerstvení. Strava bude zajištěna pro závodníky a pracovníky soutěže ze strany OSH v hodnotě 45,/ks. Poháry zajistí ve spolupráci s OSH.
Ke krajskému kolu TFA informoval společně se starostem, že je nutno již objednat lešení s vnitřním

schodištěm a půjčit překážky, které nejsou v majetku KSH.

d)
starosta informoval o připravované akci Dožínky 1. 9. 2018 v Boskovicích, kde má sdružení vstupy s ukázkou
činnosti mladých hasičů a ukázky hasičské techniky.
e)
br. Valenta přednesl informace k setkání okresního aktivu zasloužilých hasičů 25. 5. 2018 na HZS Blansko.
Krajské setkání proběhne 10.11. 2018 ve Tvrdonicích.
ad.7)
Starosta přečetl dopis okrsku Šebetov ve kterém je popsáno vystoupení br. Špačka na jejich valné hromadě.
Nepravdivě kritizoval jejich činnost v rámci OSH. Na VV kritizoval činnost starosty okrsku br. Roupy, že by
měl okrsek vyvíjet více aktivit.
Dále se projednávalo nařčení starosty OSH o zvýšení jeho platu. I přes svědectví toto popírá.
S přihlédnutím k těmto faktům, navrhl starosta odvolání br. Špačka z funkce předsedy OORP. VV odhlasoval
odvolání br. Špačka. Hlasování: 8- pro, 2- zdrželi, 0- proti
ad.8)
Starosta v E-mailové korespondenci rozeslal hlasování o úhradě výdajů na občerstvení při vyhlášení POOD.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel
ad.9)
starosta závěrem poděkoval všem za účast na výkonném výboru

Zapsal: Kobylka Michal

