Zápis ze Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko
konaného 8. 11. 2014 v KD v Drnovicích
Shromáždění zahájil a řídil člen VV OSH bratr Antonín Zouhar přivítáním všech přítomných
účastníků shromáždění
Seznámil s programem shromáždění:
Zahájení shromáždění
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Zpráva o činnosti OSH za uplynulé období
Zpráva předsedů odborných rad
Zpráva o hospodaření OSH za 1. až 9. 2014
Zajištění VVH SDH a okrsků
Informace o shromáždění starostů OSH z 17. 10. 201
Kooptace člena VV OSH a volba náměstka starosty za zemřelého Oldřicha Reibla
Diskuse
Návrh a schválení usnesení
Závěr
K programu nebylo připomínek.
K bodu 2: Volba mandátové a návrhové komise a volební komise.
Do mandátové komise byli navrženi, Dufka Josef SDH Cetkovice, PhDr. Ošlejšek Radek SDH Suchý,
Mynařík Ladislav SDH Vysočany, do volební komise Mgr. Vykydal Milan SDH Velké Opatovice do
návrhové byli navrženi, Špaček Zdeněk SDH Roubanina. Všechny komise byly schváleny
K bodu 3: Zpráva o činnosti OSH za uplynulé období
Starosta ve své zprávě zhodnotil činnost okresního sdružení od posledního shromáždění
představitelů.
Hodnocení ukázalo, že jako nejpočetnější zájmová organizace na okrese, ale také v kraji, jsme
připraveni prakticky neustále spolu s profesionálními hasiči pomáhat naším spoluobčanům
v záchraně životů, zdraví a majetku. Na plnění tohoto našeho poslání se zúčastňuje ať již přímo či
nepřímo většina členů našeho okresního sdružení. K dnešnímu dni dosáhl celkový počet 8 303
členů organizovaných ve 153 sborech a 20 okrscích. Poukázal na to, že je kladen důraz na
nezastupitelnou roli dobrovolných hasičů. Proto se také zvyšují nároky na odbornou přípravu pro
členy jednotek dobrovolných hasičů. Starosta také informoval, že výkonný výbor se scházel dle
plánu práce a mimo stálých bodů jednání, jako kontrola plnění úkolů předešlých jednání a další
projednával úkoly, které bylo v daném období třeba zabezpečovat a spolu s OR realizovat.
V závěru poznamenal, že ne všechno se v daném období podařilo vyřešit podle našich představ.
V zásadě však úkoly, které byly stanoveny, se dařilo plnit podle stanoveného plánu. Patří za to dík
naprosté většině členů a všem, kteří je v práci podporovali, rodinám, obecním zastupitelům,
sponzorům a všem příznivcům hasičů.
Starosta poděkoval HZS ÚO Blansko za pomoc, kterou dobrovolným hasičům poskytují při
zabezpečování akcí jako soutěže apod.
Vyzval k pokračování v nastoupené cestě a v daném trendu dál. Připomenul, že plány na příští rok
jsou nasměrované k tomu, aby se naše celé sdružení se rozvíjelo k odpovídajícímu plnění cílů, které
jsme si vzali za své. Zvolili jsme si je dobrovolně a nic by nám nemělo stát v cestě jejich naplňování.
V závěru svého vystoupení poděkoval účastníkům shromáždění a prostřednictvím nich všem
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hasičům našeho okresního sdružení za odvedenou práci v letošním roce. Popřál také, aby se všem
hasičům dařilo také v soukromém životě a scházeli se ve zdraví na dalších společných akcích,
abychom hledali vždy v naší práci body, které nás spojují, nabádají k jednotě a dobrému jménu
našeho sdružení.
K bodu 4: Zprávy předsedů odborných rad
OR velitelů bratr Švancara.
Viz příloha 1
OR prevence bratr Dufka
Viz příloha 2
OR mládeže bratr Ondráček
Viz příloha 3
K bodu 5: Zpráva o hospodaření OSH za 1. až 9. 2014
Zprávu přednesl předseda O KRR bratr Miroslav Dvořáček

Viz příloha 4

K bodu 6: Zajištění VVH SDH a okrsků
Volební výroční valné hromady SDH uskutečnit nejpozději do 15. 1. 2015. Přípravě a výběru
kandidátů do orgánů na všech úrovních věnovat patřičnou pozornost. Na jednáních projednat
hlášení o činnosti a po VVH toto spolu s registračním listem kolektivu MH ihned elektronicky
odeslat na OSH nejpozději však do 31. 1. 2015. VVH okrsků ukončit do 15. 2. 2015 a po skončení
odeslat Zprávu o konání VVH se složením výborů okrsků a s návrhy do funkcí ve vyšších orgánech
rovněž na OSH nejpozději do 18. 2. 2013. Uloženo okrskům zabezpečit na VVH SDH delegáty
z členů výboru okrsku a VV OSH delegovat na VVH okrsků členy VV OSH. Delegáti seznámí
účastníky VVH s jednáním a závěry shromáždění představitelů sborů, s programem činnosti OSH
na rok 2015.
K bodu 7: Informace o shromáždění starostů OSH z 27. 10. 2013 v Přibyslavi
Člen VV OSH bratr Pavol Herda, který byl pověřen zastupovat starostu na shromáždění informoval
o průběhu jednání starostů OSH v Přibyslavi, kde mimo informaci o činnosti SH ČMS od posledního
shromáždění byly schváleny Stanovy SH ČMS, která jsou vyvěšeny na stránkách www.dh.cz
K bodu 8: Diskuse
Starosta KSH JmK bratr Gargula Josef: Seznámil s činností KSH JMK. Hovořil o problematice
získávání finanční prostředků na zajišťování činnosti. Zhodnotil průběh krajských soutěží v PS a
soutěží hry Plamen a dorostu, seznámil s konáním republikové soutěž mládeže a dorostu v Brně,
soutěž byla ústředím hodnocena jako velice dobře organizačně zajištěná. Upozornil rovněž, že
končí volební období a, že je třeba přípravě valných hromad a výběru kandidátů do všech orgánů
věnovat patřičnou pozornost. V závěru vystoupení poděkoval všem hasičům okresního sdružení za
práci a činnost, kterou odvádějí pro společnost
Náměstkyně starosty KSH JmK. sestra Jandová Zdeňka: pozdravila účastníky jednání, poděkovala
za práci, kterou dobrovolní hasiči odvádějí a popřála mnoho úspěchů v dalším konání.
Ředitel HZS JMK územního odboru Blansko plk. Mgr. Martin Oujezdský informoval o činnosti HZS
JMK UO Blansko, kde se podařilo zajistit navýšení počtu hasičů do služeb. Poděkoval za úzkou
spolupráci dobrovolných a profesionálních jednotek při zásazích a dalších akcích, které se
zabezpečují.
.
K bodu 9: Návrh a schválení usnesení
Předseda návrhové komise Mgr. Milan Vykydal, přednesl návrh na usnesení. K návrhu usnesení
byla jedna připomínka, připomínka byla přijata a usnesení upraveno, požádal řídícího schůze, aby
toto nechal schválit. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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Viz příloha
K bodu 10: Závěr
V závěru starosta poděkoval zúčastněným představitelům a vyzval je, aby toto poděkování
tlumočili všem hasičům našeho okresního sdružení za práci, která byla v uplynulém období
vykonána, a podotkl, že jí nebylo málo, ať již se jednalo o organizaci různých soutěží, memoriálů
výročí sborů pořádání kulturních a společenských akcí pomoc obcím a další aktivity. Za tuto práci
patří poděkování opravdu všem, kteří mají na těchto aktivitách podíl. Popřál všem do další a
mnohem náročnější společné práce mnoho zdraví osobní a rodinné pohody, hodně pevných nervů
a hlavně mnoho úspěchu v této práci a jednání ukončil
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