
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní sdružení Blansko Sadová 2,678O1 Blansko 

 V Blansku 13.2.2019 

Zápis ze zasedání výkonného výboru OSH Blansko které se konalo dne 13,2.2019 v 16,hodin v jednací 

místnosti Městské policie v Blansku Sadová 2 

Přítomní: Vykydal Milan, Herda Pavol, Kocour Jindřich, Menšík Zdeněk, ing Fiala Vítězslav, Kantor 

Ladislav, Janíček Martin, Mára Vala, Srba Zdeněk 

Hosté: Kuchař František 

Omluvení: Ondráček Jaroslav, Kobyla Michal 

Neomluvení: Špaček Zdeněk, Škrabal Dušan, Musil Zdeněk 

Program jednání:  

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisů, schválení, programu jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Kontrola došlé a odešlé pošty 

4. Návrhy na vyznamenání 

5. Zabezpečení jarního kola soutěže plamen a dorostu 

6. Zabezpečení základních kol PS 

7. I. kolo PS ASK Blansko 29.6.2019 

8. Krajské kolo soutěže ve vyprošťování 25.5.2019 Velké Opatovice 

9. Zabezpečení soutěže PO očima dětí 

10. Informace o průběhu VH SDH a okrsku 

11. Informace o stavu odesílání hlášení sborů a stavu placení členských příspěvků 

12. Zprava inventarizaci majetku OSH  

12. Různé 

Schůzi zahájil starosta OSH přivítáním všech členů a hostů.Seznámil přítomné s programem jednání a ten 

nechal schválit. Dále byla provedena volba zapisovatele a kontrola plnění úkolů. Úkoly dané posledním 

VV OSH v zápise byly splněny. 

Došlá a odeslaná pošta. 

p. Janíček Martin podal krátkou informaci týkající se cvičení složek integrovaného záchranného systému 

JMK „rockový koncert 2019“ a to dne 2.dubna 2019 v prostorách Brněnského výstaviště. Informace 
obdrželi velitelé výjezdových jednotek.  



Došlé návrhy na vyznamenání: M. Šebela SDH Jedovnice – za zásluhy o výchovu, L. Valenta SDH Velké 

Opatovice – ZA, A. Zouhar SDH Senetářov – ČU SH ČMS, 6x SHD Senetářov, krajská, SHD Boskovice II 

– starostovi MZ 

Zabezpečení jarního kola soutěže Plamen a dorostu 

Člen OORM p. Janíček Martin předložil VV-OSH návrh na zvýšení příspěvků pro pořadatele jarní části 

soutěže o 5 000 Kč. VV-OSH schválil požadavek OORM a to příspěvek pro pořadatele jarní části částou 

20 000 kč a zahájení ročníku částou 15 000kč. Zápis z jednaní OORM Blansko (viz. příloha)  

Zabezpečení základních kol PS a prvního kola PS OSH Blansko 

Starosta OSH předložil krátkou zprávu k zabezpečení základních kol PS které proběhnou dle platných 

směrnic požárního sportu. 

První kolo PS – ASK Blansko 29.6.2019 VV uložil OR-represe zajistit zaslání žádosti Vodárenské akciové 

společnosti divize Blansko k odběru vody z hydrantu vodovodního řádu Blansko. Dále VV-OSH ukládá 

OR represe o zaslání sborům OZ soutěže prvního kola PS OSH Blansko. 

Starosta OSH informoval o krajské soutěži ve vyprošťování, která se uskuteční ve Velkých Opatovicích a 

to 25.5.2019. 

Zabezpečení soutěže PO očima dětí 

Člen OORP Blansko p. Ladislav Kantor informoval VV o zasedání rady ze dne 11.2.2019. OORP se sejde 

k vyhodnocení soutěže PO očima dětí dne 29.3.2019 v Doubravici nad Svitavou. Dále upozornil na školení 

pro získání odbornosti preventista II. a III. stupně. Termín 6.4.2019 hasická zbrojnice Doubravice nad 

Svitavou. Odeslat návratky je nutno do 31.3.2019 (viz. příloha) 

Informace o průběhu VH SDH a okrsků 

Členové VV OSH podali informace o účasti na VH SDH a okrsků a jejich průběhu. Členové VV OSH 

hodnotili VH SDH  a okrsků jako dobře připravené s důstojným průběhem. VV OSH děkuje všem 

funkcionářům kteří VH zabezpečovali, za dobrou přípravu a průběh.. 

Členské příspěvky má do dnešního dne zaplaceno 60 sborů a hlášení neposlalo 31 sborů. 

Zpráva o inventarizaci majetku OSH 

Inventarizační komise provedla fyzickou kontrolu majetku OSH Blansko dne 23.1.2019. Při kontrole nebyli 

shledány rozdíly mezi majetkem zapsaným v inventárních seznamech a skutečností. Drobné závady byli 

odstraněny. Inventární cena majetku OSH  byla 851 849Kč a to ke dni 13.2.2019. Nebyla provedena 

kontrola o provozu motorových vozidel. Důvodem bylo nedodání knihy jízd. Na jednání VV byly knihy 

předány ke kontrole odborné radě, která provede řádnou kontrolu v prvním čtvrtletí letošního roku. 

Různé 

Starosta OSH předložil VV seznam 29 sborů, které oslaví v letošním roce výročí založení. Tyto sbory  

budou dle návrhu okrsků a okresu oceněny vyznamenáním. Dále starosta předal pozvání na Krajskou 

hasičskou pouť v Brně která se bude  konat 4.5.2019. Dále požádal VV a sbory o zaslání informací na 

výrobu propagačních materiálů (reklamní předměty). Kantor L. požádal o aktualizaci internetových stránek 

OSH. Menšík Z. přednesl žádost o zasílání informací odborných rad i na emaily sborů. Herda P. informoval 

o plánu činnosti rady na rok 2019 a o projednání hasičského setkání krajů ( Jihomoravský, Olomoucký, 
Pardubický) 



Starosta poděkoval za účast na jednání a tím i ukončil schůzi. 

Zapsal Herda Pavol 

 

 


