
Výkonný výbor OSH Blansko 

Konaný dne 17. 6. 2020, v 15.00 hod., v Blansku. 

 

Program: 

1. Zahájení.   

2. Schválení programu. 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

4. Došlá pošta. 

5. Návrhy na vyznamenání: Žďár, věrnostní, Jedovnice ČU SH ČMS, ZMZ   

6. Různé – činnost kanceláře v době výjimečného stavu 

- Informace z jednání OORM, zrušení postupových soutěží mládeže, 

OLM a OLD zrušena, jednotlivé soutěže na uvážení sborů, zahájení 

hry Plamen a soutěže dorostu se uskuteční v Bořitově. 

- PS navrhuji zrušit okresní kolo 

- Krajské kolo TFA 16. 8. 2020 

- Shromáždění delegátů 5. 9. 2020 Kotvrdovice, presentace 8.00 – 

8.30, zahájení 8.45 

- Autoprovoz Fabie, nové zimní pneumatiky 

7. Ostatní. 

 

Účast členů VV viz.  Presenční listina. 

 

Bod 1. Zahájil  Mgr. Milan Vykydal.   

 

Bod 2. Schválení programu –  

Program schůze VV byl schválen. 

 

Bod 3. Ověřovatelé zápisu Mgr. Milan Vykydal,  Michal Kobylka byli schváleni. 

 

Bod 4. Došlá pošta-  



Pan Richtr, který vlastní garáž a sousedí s garáží OSH Blansko, navrhuje, že při 

opravě střechy na svoji garáži opraví současně i střechu na garáži OSH Blansko. 

Výbor schvaluje. 

Harmonogram ústředí SH ČMS 

Registrace sportovců – sbory, které mají sportovní oddíly – nutno registrovat. 

 

Bod 5. Vyznamenání-   

Navržena a schválena: Žďár, věrnostní, Jedovnice ČU SH ČMS, ZMZ   

 

Bod 6.  Různé 

a) Kancelář –  činnost kanceláře v době epidemie zajišťoval Ing. Ladislav Krejčí, 

Mgr. Milan Vykydal pracoval z domu, je mu přiznána plná měsíční odměna.  

b) Členské příspěvky dosud nezaplatil SDH Svitávka. 

c) Informace z jednání OORM, zrušení postupových soutěží mládeže, OLM a 

OLD zrušena, jednotlivé soutěže na uvážení sborů, zahájení hry Plamen a 

soutěže dorostu se uskuteční v Bořitově. 

d) Okresní kolo PS bylo zrušeno v návaznosti na vydané pokyny SH ČMS v 

souvislosti s COVID-19 

e) Krajské kolo TFA proběhne v Brně 15. 8. 2020, schváleny dotace na pořádání 

soutěží TFA na okrese Blansko 

 

f) Shromáždění delegátů – 5. 9. 2020 Kotvrdovice  

Presence 8.00 až 8.300 

Zahájení 8.45 

Občerstvení zajištěno 

Bod shromáždění delegátů 

- Na shromáždění delegátů je nutné upravit Volební řád 

- Přímá volba – starosty, náměstků starosty, předsedy OKRR – delegát je 

zvolen po získání nadpoloviční většiny hlasů. V případě, že v prvním kole 

získá nadpoloviční počet hlasů více jak čtyři kandidáti o zvolení rozhoduje 

prostý počet hlasů. (kandidáti na pátém a vyšším místě i s nadpoloviční 

většinou hlasů nejsou zvoleni). V případě nezvolení čtyř kandidátů v prvním 

kole následuje druhé kolo volby, popřípadě třetí kolo volby. V případě, že po 

druhém kole bude volen jen jeden kandidát postupují do třetího kola jen dva 

kandidáti. Dosáhnou - li na posledním volitelném a prvním nevolitelném místě 



dva kandidáti stejný počet hlasů následuje volební kolo jen se dvěma 

kandidáty. 

- Na Shromáždění delegátů budou pozváni – delegáti jednotlivých sborů, 

starostové okrsků, kandidáti navrženi do funkcí v OSH a vyšších orgánech, 

dále hosté z vyšších orgánů SH ČMS, zástupci HZS, HVP a.s. a společnosti 

Alerion.  

Vzhledem k situaci s Covid 19 nebudou pozváni Zasloužilí hasiči a zástupkyně 

sborů s počtem žen větším jak 10. 

Jednací řád se upravovat nemusí – cituji Usnesení Shromáždění představitelů sborů 

OSH Blansko z 8.11.2019 v Kotvrdovicích 

1. Schvaluje 

Bod c) …………………………………, klíč pro volbu delegátů sbor – jeden 

delegát. 

    Ženy a ZH - hosté 

 

 

 

g) Autoprovoz Fabie, nutno nakoupit nové zimní pneumatiky a nastříkat disky. 

Schváleno. 

 

7. Ostatní Závěr. 

 

 

 

V Blansku 17. 6. 2020 

 

 

Mgr. Milan Vykydal                                                             Michal Kobylka     

 

  

 


