
zápis ze shřomáždění představitelů sborů okré§U Blansko 20!,8

Drnovice u Lysic, §obota 10. listopad 2018

1, zahájenía přivíiání hostú - starostá osH Blánsko Milan Vykydal,
Hosté: HZSJMK Úo Blansko lan Kala, Hasičská Vzájemná pojišťovná a.5. , lvoš Burian
Minuta ticha za starosty sHČMs _ in8, Karel Rychter, Vedoucí kanceláře osH Blansko, W,
Milan Hubený

2, Návrh a schválení protramu a schválení pro8ramu o změnách oproti 2a5laného emailem,
doplnění pro8ramu není,

Hlasování : 100% pro, proti, 0, zdrželi se - 0.
3. Volba:

Mandátové komise:
Předseda -sDH sudice- Roupa, členové - sDH Šebetov Ant. Habala,sDH Vanovice-sv,
Dlacia
Voíební koni5e:
Předseda -5DH olešná - Křivánek Milan, členové - sDH lng. ošlejšek Radek, sDH Těchov-
8ezděk pavel

Návíhové komise:
Předseda -sDH VaVřinec, Kakáč zdeněk. členové, sDH obůrka - Miloslav Kolář, sDH svatá
Kateřina - 5edláček Jiří
zapisovatele - 5DH Lysice - Marek Vaia,

ověřovatelé zápisu - sDH Klnčina Ves -Jež Radoslav, sDH 8edřichov - František Vš;anský

Hlasováni o bodě 3 - 100% pro, proti-0, udrželi se -0.

4. zpráva o činno§ti osH Blansko za uplynulé obdobi - Vykydal dl€ přílohy
,,, Počty hasičů, nový člen Kocour, nový Vedoucí kanceláře Manjn Janíček,ýÝména zaz.
Špačka - z.sřba, Přesun Utí termín u školeni funkcionářů - navrhuje až v.oce 2o21, 1oo,|et
republiky, mládež plamen, Wšši kola mladých hasičů, požární sport, represe, Po očima dětí,
okresní odborná rada muzejnictví.,,

5, zPíáva okre§níodbořná rada mládeže 2á5tu pce Ja roslava Neježchlebová dle přílohy
zp]áva okre§ní odborné rady represevedoucí Michal Kobylka dl€ přílohy

zpráva okre§ní odborné rady prcven.e zá§tupce Ladislav Kantor dle přilohy

zpráva okle§ní odborné rady historie a muzeinictví in8. Antonin Habala

zpráva V€lké ceny Blanen§ka zástupce Bronislava zhořová
VcB 16, ročník, 12 kol pořádané l'ednot'ivými sDH, každého kola sé zúčastnilo cca 15
druž§tev kate8orie žen, 30 družstev kate8orie mužů. Porvání na slavnostn í vYh lášeni
17,11,2018 v KD černovice.
zPráva mandátové komise- 150 pozváno, přítomno 92+(2 přišliv průběhu schúze)

6. zpráva okresní kontřolnía aevizní rady Předseda - František Kuchař dle přílohy

Doplněníbodu o provozu 5lužebnich vozidel
7. trčetní urávěrka a inventalizace ra íok 2017 zahrnuta Ve zprávě okresní kontrolnía revizní

rady Předseda František Kucheř
8. zpráva z Nanceláře osH - poděkování Milanovi Hubenému, a Maňinovi Janičkovi.

Poděkování ředitelúm HZs,lMK stanice Blansko, 8oskovice, Kunštát.

Prácovnídoba kanceláře byla z kraje roku dodržena, ale po nemoci a poté odchodu Milana
Hubeného byla změněna dle možnosti starosty a pracovníka. Je nutné domluvit schůzku

dopředu telefonicky. T€lefonní kontakty budou umístěné na interneto\^ich stránkách osH,



Průkazky členů, byla upřesněna platnost stan/ch a novách přúkazú, Nové průkažkYjsou ve

dvo! vyhotovení. Fotografie plastová je nutná s foto8rafii, na papirovou prúkazku je

fotografié doporučena. Dětí, sportovci, funkcionáři mají fotoBrafii povinnou. cena papirové
průkazkY 10kč/k5, plastové 15kč/ks.
přihlášení do evidence, ochrana osobnich dat,
Přihláška nového člena včetně ! GDPR musí být řádně vyplněna dle nového formuláře,
dúležitýje podpis nového člena nebo do zákonného zástupce (malého hasiče). Poté bude
zaveden do evidence a vytvořena prúkazka dle zvolení typu.
stáVaj ící čle nská zákládna není nutné vyplňovat nové přjhlášky, ale je nutnéje s tímto no!^/m

nařízením sežnámit. Rám.ový plán 5DH se nezasílá na osH.
U strojenost členú j€ nutné dodržovat dle platnÝch předpisů.

Upozoínění na přesnou kontrolu statutárních zástupců sDH v souvislosti5 íinancování5DH a
komunikacis bankou (Výběry z účtu, internetové bankovnlďVí).

seznámenim 5 periodou voleb v roce 2o2o do vedení, a rvoleni nových zástupcú 5 rozvahou,
Upozornění na zdržení a případné omeženíužívání alkoholu s íUnkcí hasiče.

shromážděnístarostů osH bude áž 8,prosine 2018, Poté budou jnformace předány.

Prosím o nahlášenítermínU valných hromad sDH panu starostoviosH Blansko z důvodu přání

návštěvy,,ledná se o sDH Pamětice, Lysice, Křtěnov, Knínice, Horní Poříčí.
9. Rámcový plán píáce na íok 2019- přednesl p. Ladislav Kantor dle přílohy
10. Př.dání ocenění - 1oo. let Československa, dle j menová n í sta rostem os H Bla nsko i

Michal Kobylka, Vítězs|av Fiala, Marek Vala, Jindřich Kocour, Zděnek Menšik, Dušan Škrabal,

Ladislav kantor
Předali: zástupci HzsJMK oU Blansko a Hasičské Vzájemné pojjšťovny,starosta osH Mjlan
Vykydal

11, Doplnění Výkonného výboíu osH glansko : p. Jindřich Kocouí, na funkci Vedoucího
kanceláře p, Martina Janíčka

Hlasovánio době 11- 100% Pro, Proti-0, zdrželise- 0,

12, Návrh ía sborů na kandidáta staíosty sHČMs, sdělena informace o možných kandidátech

,lan sla nečka, .l aroslav salivar, Jan Aulický. dále předány informace o stávajicím stavu na

ústředi 5HčMs.
starosta dopor!čuje a navrhuje pana Jáná slánečky.
p. lvan Křivánek přednéslza sDH olešná kandidáta na starostysHČMs pana Jana slanečky a
seznámiI 5 jeho činností v okoli.
p, Vítězslav Fiala za sDH , sDH Borotín - Libor Toul, okrsek Šebetov má souhlas s podporú p.

slanečky,
Podpora kandidáta ve 2. ko|e voleb za okres Blansko pana slanečky.
Hlasování- návrhJana slanečky- 91. pro, 0, proti, 1x zdržel hlasování.

13. volba deletátú na shromáždění dele8átú xsH JmK 15.11.201& návrh :

Milan Vykydal, Ladislav Kantor, Michal Kobylka, Pavol Herda. Marek Vala
Hlasování- 100% pro, Proti-0, zdržel 5e,0

14. Diskuze ;

A) zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny :

změna ve vedení pojišťoVnv,

sleva 20% na pojištěni pro hasiče a přípádnějejich domácnosti, Podporá pro sDH.

Druhy aktuálních pojištěnívč. JsDH, sDH. Podpora Velké ceny Blanenska atd,
B) Hzs JMK oU Blansko, ředitellan Kala,

(činnost- Hzs-sDH, Výkonný uibor, podpora mládeže, JsDH, odborná příprava pro JsDH)

c) sDH Vysočany - Ladislav Minařík o zitřejší info.maci možnosti zažnění sirén v 11h.



D) sDH Borotín - LiborToul- lepší přehledveíinancováníosH.

Návrh na spolufinancování (příspěvek ža člena k členském příspěvku) pro dotování

mládeže např, stravy, o rganizační zaj iště n í pro osH, pořáda]'íci sDH na Závodech Plamen,

Podpora pro sDH -zpracovat metodický náVod pío podmínky a čerpání dotacínapř, Můj

klub. Malé množství sború, které tuto dotacivyužijí,

AbY íunkcionáři .ajistilivíce dotaci např. na mládež a čerpání financí pro osH, SDH,

E) starosta osH - problém s pořádánízávodu Plamen a např.5 parkováním, Nav okolíAsK

Blansko není dostatek mista.

Dotace z J^/(, objevíse až ke konci roku. Dotace JMK pro sDH je určena pouze pro sport,

chybi dotace na stravu mládeže.

F) Nejezchlebová Jaroslava -chyba předávání informacio dotacích na rnládež, stárosta sDH

- Vedoucímládeže Ve sboru. Na no\^ích školenije tato informace a podmínky důkladně

probírány a Wsvětleny, Dotace na celoroČníČinnost. Nltnost o žádo§tisDH,

G} sDH suchý- Radek ošlejšek- problematika dotace Muj Klub, náročnost zpracování,

účetni užáVěrka za rok 2017 a jejízanesení do rejstříku,

H) sDH olešná - dotace Můj Klub, problematika podmínek např, z min, členským

příspěvkem za mladého hasiče,

Zápisy ze schůže W osH Blanskojsou pozdě zveřejnovány na stránkách osH,

l) sDH sychotín -Aleš HaVelka - otázka na představitele HVP - proč nejsou pojištěny členy

mladých hasičů u pojišťovny HVP, ale u konkurence. Dospělý členje u HVP,

15. NávŤh u§nesení:

Dle návrhu návrhové komise Viz. příloha, přidání bodu:

odděleno! knihu jížd služebnách Vozidel osH včetně čerpání PHM.

Hlasování k dobu 15, Pro 100%, Proti-0, Zdržely se -0,
16. závěí

Zapisovatel - Ma.ek Vala

ověřovatelzápisu - Ra

",{ověřovatel zá pi5Ú - t rantiše k Všia nský


