
                                  OSH Blansko
                                                                                  Sadová 2
                                                                                                                   

Zápis z Výkonného výboru OSH Blansko
ze dne 2. 3. 2022, v 16.00 hod., Sadová 2. Blansko

Přítomni: Herda Pavol, Kantor Ladislav, Novotná Laura, Kakáč Zdeněk, Tesařová Tereza, Janíček 
Martin, Bárta Roman, Ondráček Jaroslav, Učeň Zdeněk, Kuchař František, Valenta Ladislav, 
Kocour Jindřich
Omluveni: Mgr. Vykydal Milan, Kobylka Michal, Vala Marek, Fiala Vítězslav
Neomluven: Čapka Martin

Program schůze VV OSH Blansko:
1. Zahájení, seznámení s dnešním programem a jeho schválení – zapisovatelka,

                  ověřovatelé zápisu
2. Došlá pošta – rezignace ředitele kanceláře SH ČMS
3. Vyznamenání 
4. Delegáti na Shromáždění představitelů OSH JmK 
5. Platy starosta a vedoucí kanceláře OSH Blansko
6. Zpráva z okresní odborné rady represe
7. Různé

Ad. 1.
Výkonný výbor odsouhlasil dnešní program, který přečetl v zastoupení za starostu OSH Herda 
Pavol a zvolil:
                            Zapisovatelka: Novotná Laura
                            Ověřovatelé zápisu: Tesařová Tereza a Janíček Martin

Ad. 2. 
Došlá pošta se vyřizuje hned po přebrání a rozdělení
Pavol Herda informoval přítomné o rezignaci ředitele kanceláře SH ČMS Ing. Jana Aulického

Ad. 3. 
VV OSH Blansko schválil vyznamenání pro:

- SDH: Doubravice nad Svitavou, Olomučany, Benešov, Krasová.

Ad. 4. 
Na Shromáždění představitelů OSH JmK, které se bude konat v sobotu 23. 4. 2022 byli navrženi 
tito delegáti:
Vykydal Milan, Kobylka Michal, Učeň Zdeněk, Tesařová Tereza, Novotná Laura, Herda Pavol, 
Janíček Martin, Kuchař František, náhradníci Bárta Roman a Kakáč Zdeněk.
Bližší informace k tomuto Setkání budou předány přímo schváleným delegátům.



Ad. 5.
VV projednal změny smluv platů dle předložených návrhů a tyto změny platů schválil. Dosavadní 
obě smlouvy Dohody o pracovní činnosti starosty a vedoucí kanceláře se mění s účinností od 1. 3. 
2022 takto: u starosty OSH Blansko na Dohodu o provedení práce s pracovní dobou 25 hod. 
měsíčně s měsíční mzdou 7.500,- Kč a u vedoucí kanceláře OSH Blansko na pracovní smlouvu 
s polovičním úvazkem, tj. 20 hod. za týden a měsíční mzdou 11.760,- Kč.

Ad. 6. 

a) Zdeněk Učeň předložil VV OSH cenovou nabídku občerstvení na Okresní kolo PS konané 2. 7. 
2022 v Blansku od dodavatele Marcela Zezulová Boskovice, kterou OORR poprosila o tuto 
cenovou nabídku s tím, zda je možnost i zajištění stánku s občerstvením.                                         
Cenová nabídka pí. Zezulové: cena za řízek + pečivo by byla 80,- Kč bez DPH (s DPH asi 92,- Kč).
Dále je možnost zajistit domácí bramboráky, langoše, královská žebra z udírny, hermelín a klobásy
z grilu, točené a balené limo, pivo alko/nealko a sortiment dle našeho přání. Možnost stravy a 
občerstvení se bude muset ještě upřesnit s Michalem Kobylkou. Původní dotaz na cenu a počet 
řízků byl 120 kusů. Zda si bude zúčastněný sbor cokoliv kupovat, bude záležet jen na něm. Zdeněk
Učeň se dále zeptá na možnost tohoto občerstvení pro Krajské kolo PS a 60m jednotlivců v Brně 
na začátku srpna – domluví se také s Michalem Kobylkou za VV KSH JmK.

b) Dále Zdeněk Učeň VV předložil návrh připravovaného Školení a zkoušek Hasič III a II. stupně. 
OORR tyto Zkoušky plánuje v měsíci říjen/listopad. Nejprve se na jednotlivé sbory OSH Blansko 
rozešle dotazník o počtu zájemců a podle počtu zájemců se rada domluví a vyhlásí termín/termíny.
Přihlašování ke zkouškám by bylo pře Google formuláře.

c) Laura Novotná informovala VV OSH, že po diskuzi a shodě členů OORR, bude mít na letošním 
Okresním kole PS rada připravenu pro zájemce na vyzkoušení jednu požární stříkačku 
Rosenbauer IV KSH, která je na Krajském kole PS pro všechny sbory jednotná. Bude zde prostor i 
na trénink. A od příštího roku již bude na Okresním kole jednotná krajská požární stříkačku 
Rosenbauer IV pro všechny sbory.

d) Školení a zkoušky Rozhodčí PS budou pro nové zájemce v sobotu 2. 4. 2022 a pro obnovy 3. 4.
2022. Vše bude v Paměticích. Přihlášení přes Google formuláře.

Ad. 7. 

1. Okresní odborná rada mládeže – Tesařová Tereza

a) Tereza Tesařová předložila VV OSH po poradě s pořadateli Ligy mládeže návrh změny platby 
registrace v Okresní lize mládeže a dorostu takto: ruší se platba 1.000,- Kč a nově se bude 
vystavovat faktura za každé zaregistrované družstvo ve výši 50,- Kč pro MH a 10,- Kč pro 
dorostence jednotlivci. Přesné informace a částky k fakturaci by za OORM dodala Tereza T. Lauře 
Novotné do kanceláře OSH Blansko vždy po proběhlé soutěži. Na základě těchto počtů bude 
sborům vystavena faktura.                    
Tento návrh VV OSH všemi hlasy odsouhlasil.



b) OORM by chtěla uspořádat v rámci volnočasových aktivit Turnaj ve střelbě na kryté střelnici 
v Dolní Lhotě. Pronájem vnitřní střelnice byl nabídnut radě za 3.000,- Kč. Tato soutěž bude pro 
jednotlivce a byla by pořádána i pro ty sbory, kteří nemají možnost složit družstva na ostatní 
soutěže. Střelba by byla na terče. Podívat se, kde by mohly být dříve zakoupené karimatky. Turnaj 
by se měl pravděpodobně uspořádat před termínem podzimního kola ZPV, který je 8. 10. 2022. 
Bližší informace budou dány před samotným turnajem.

2. VV OSH Blansko po domluvě navrhuje doplnit program Shromáždění delegátů OSH Blansko 
konané 26. 3. 2022 v Cetkovicích o návrh zvýšení odvodu členských příspěvků ze sborů na OSH 
Blansko s platností od 1. 1. 2023 takto: 
- MH a dorost ve výši 50,- Kč za člena SDH                                                                                        
- dospělý 150,- Kč za člena SDH

3. VV OSH odsouhlasil zakoupení několika balíků limonád na kancelář OSH Blansko.

4. Za odevzdání RL MH + dorostu a za odevzdání RL sportovců je zodpovědný každý sbor. Pokud 
nebude mít sbor odevzdaný RL MH a ve sboru se stane pojistná událost, nebude mít nárok na 
odškodnění a nebude soutěžícím umožněn start na soutěžích. 

5. Laura Novotná znovu obešle všechny sbory, které nemají dosud zaplacenou fakturu za členské 
příspěvky 2022, zda jim faktura došla. U některých sborů se zjistilo, že faktura byla odeslána a 
nedošla jim.

6. Laura Novotná prosí všechny sbory, kteří doposud neposlaly seznam MH a dorostu, kteří nemají
vzadu na průkazkách čárové kódy, aby seznamy poslaly co nejdříve. Bude je postupně tisknout. 
Tesařová Tereza tak učiní i přes web OORM, kde dá vědět všem vedoucím MH a dorostu.

Výkonný výbor ukončen v 17:40 hod.

                                                                         Zpracovala dne 14. 3. 2022 Novotná Laura

Starosta OSH: Mgr. Vykydal Milan

                                                                              ověřovatelka: Tesařová Tereza

                                                                              ověřovatel: Janíček Martin

 


