
Z pis ze shromdždění pžedstavitelft sború okresu Blansko
konaného 8.listopadu 2019 v Kotvrdovicích

Shrom ždění zahájil a žídit starosta oSH Btansko Milan Yykydal pŤivít ním všech pžítom,,ych. Poté vynal

pŤítomné , aby minutou ticha uctili památku těch, lteŤí nas za uplynu$,rok opustili. Deleg ty sbor také lvdtce

pozdravil starosta obce K'onrdovice JindŤich Kocour.

Starosta 0SII seat mtl shrumóžděné s programem jedndnť

l/ Zah jení

2/ Yolba zapisovatele,ověŤovatele zÓpist\ mandátové a návrhové komise

3/ Zprárva starosty oSH Blansko za období leden _ žíjen 2019

4/ Zajištěnívalrrych hromad sbor a olvsk

5/ PŤíprava Shromaždění delegáte} sború oSH Btansko 2I.bžezna 2020 v Černovicích

6/ Informace z jedndní starostti osH 19.10.20I9 PŤibyslav

7/ Zajištění časti na Shromaždění pŤedstavitel oSH JmK

8/ Ndryrh ng zaměžení činnosti oSH Blansko na rak 2020

9/ Dishtse
I0/ Usnesení
l Il Zavěr

a tento nechal sclwdlit.
Navrženy program byt jednomyslně schv len.

K bodu 2 Yolba zl.pisovatek, ověíovatel uůpisu, mgnd tové l ndvrhové komise

Za zapiswatele navržen Vítězslav Fiala, za ověŤwatele Milan Kživánek a Miroslav KoláŤ. Navržení byli

nasledně sclw leni.
Do mandátové komise byli navrženi a schváleni Tergza TesaŤová,Petr Dokaupil a Martina PŤiclrystalová.

Do návrhové komise byli navrženi a scÍru leni Michal Kobylka, Zdeněk Srba, Laura Novotn .

Po schválení začaly obě komise pracovat.

Núsledně píedsedkyně mnndútové komise outómila, že je pÍítomno 88 zústupcťl sbonťt ze 118 pouanjeh, což

pťedstavuje 59% a shromúždění je usnúšeníschopné.

K bodu 3 Zprdva o činnosti oSH u období leden - f{ien 2019
Zpránlu o činnosti pŤednesl starosta oSH Milan YylEdal. Ye zprdvě zhodnotil ěinnost olvesního sdružení ve

všech useeích ěinnosti. Úptné znění zpráuy je v pŤíloze č.1 .

V vodu zprávy stmasta informoval shromďdění o organizaěních u elronomiclcj,ch ot zkách činnostiu!,boru a

oSH Blansko. Naše olvesní sdružení máv současnosti 8662 členťl, z toho I542 mladych hosičú, máme I48 sboru

ve 2a obscích, j sbory nejsouv žádném obslcu.
Ekononiclrou situaci doHadují n sledující ěísla: na počátku roku pokladna 44 000,- , čet I5I 000'- , na konci

žíjna poWadna 8 000,. , čet 331 000,-
Starosta uyzdvihl naši čast a podíl pŤi poŤádání akcí KSH Brno a zmwežt se lriticky uyjádŤil, a i v dalších

částech jednání se k tomuvrdtil, že jako nepětší osW našeho fuaje a nadpruměrněvstfícní k organizaei činnosti

KsH , nemáme odpovídajícípostavení a zastoupmívevedení laajského s*užení, pŤi pŤerudělovánífinančních

prastŤedk: av dalších oblastech.
Krdtce zhodnotil činnost ooRreprese a naši ěast v postupwych kalech soutěže v poždrním sportu. Vyzdvihl

2.misto mužti z BoŤitova a l.místo žen z SDH Žernovník na laajském kole a 9.místo žen z SDH Žernovník na MR

( v PU 4.místo ) a všem poděkwal Za vzornou reprezentaci ofuešu.

Y trátkasti se také zmínil o organizovdní bajske soutěže ve vyprošťwúní zraněnflch osob z havarovarc!,ch

vozidel ve Velkj,ch opatovicích , odkad postoupilo na MR družstvo JPo II Yelke opatovice a obsadilo 7.místo.

Starosta osH pžipomenul Yelkou cetu Blanenskav požihrním toku, kterou sice pŤímo nepoŤ d me, ale je nutné



poděkovat všem, lteŤí se na ní podítí od čelních pŤedstavitel?i YCB až po sbory,heré organizují jednotlivé

zavody.
DÓle starosta zhodnotil činnost ooRM, kerÓ zajišťuje školení a zkoušky provedoucí a instrufuory, školení

rozhodčích ml deže. U rozhoděích se však stále nedaŤí zajistit potŤebny počet lcvalitních razhodčí.

V další časti vystoupení starosta zhodnotil olvesní ligu mlÓdeže a její uj,sledlE a trochu hlouběji rozebral

celoroční soutěž dětí Plamen a soutěž dorostu, N stedně poděkoval všem, ldeŤí nas reprezentavali na bajském

kole a na mistrovství republiky.

Poslední velkou akcí mliideže bylo požód ní ZPV v BoŤitově 5.I0. kde pro velkou nepŤízeťt počasí patŤí vellqf dík

všem z častněrr!,m a organiz tor m s rozhodčími.

Na zavěr hodnocení ooRM starosta poděkoval všem ělen m ooRM ,kteŤí se na wederrychvysledcích podíIeli a

všem člen m a jednotlivctim, bez nichž by se tyto akce neuskuteěnily, včetně vedoucích, kefí věnují

nespočitatelné množství práce a času naší mládeži.

Nasledně starosta zhodnotil práci ooR prevence s pŤípravou preventist sbor , včetně pof diiní odborn!,ch

seminažtiv této oblasti. Ddte pŤipomenul soutěž Požární ochrana očima dětí a její obesní a lrajske lcolo.

V další ěásti starostauyzdvihl činnost ooR historie a muzejnictví, lďerá aě mladd, doplnila boniht oSH za

nevedené roky a aktivně se jí věnuje. Hlavni pŤipravovanou akcí bude v roce 2020 ,, Yoda kožtkou pŤes tŤe

Iraje".
V informaci o činnosti Affiivu Zasloužitych hasičti bylo zmíněno poŤddání jarních a podzimních setkání Alaivu,

bajské setlaÍní v Hovoranech, ozdravné pobyty pro ZH v Jánsh!,ch Koupelíclt Letos titul ZH pŤevzali tŤi členové

našeho osH.
2KRR provádí pravidetné kontroty četnictví a její pŤedseda se častní všech jedn ní W oSH Blutsko. o

lrontrotách jsouvederty z piry a nedostatlE pruběžně odstrafiovátty.

Závěrem Zp,,i,y o činnosti oSH starosta poděkoval poŤadatel m v Kotvrdovicích, poděkwal všem co se podílí

na bohaté činnosti oSH Blansko avšem jednotliu!,m člen m sbor za prdcive sborech a šížení dobrého jména

hasičti blanenského olvesu, ale i olresu Brna _venkov, odhtdmáme take několiksború (dŤíve obce patŤily pod

obes Blansko).

K bodu 4 Zajištění Vaklch hromad sbor a okrchŮ viz. pžíl. 2 a 3

Úvodem starosta zopalr.oval obecné zdsady a termíruy pro poŤúdáni Yaln!,ch hromad, laeré platí již delší dobu.

Eleldronicki Hlášení o činnosti sboru odeslat bezprostÍedně po VH sboru do 31.1.2020 . VH olask ukončit do

konce ítnora 20I9.
D le zd raznil , že letošní VH budou volební navšech rovních a tomu musí odpovídat pŤíprava jedndní i

zápisti, pžedevším v těch pžípadech, kdy dojde ke změnám statutárních zastupcti sboru a dalších člen uybo,u

loeŤí jsou registrovdni u soudu. Tiskopisy k těmto změnám budou ještě posldrry na sbory, tryplněné je po VH

odešlete na olres a budou hromadně odeslány na stŤedí a k soudu k zaevidování změn. Stejně tak u olvsla),

p oku d j s ou oJi c i álně r e gis tr ov ány.
Starosta pŤipomněl, že starostové se volí samostatně, členové vyboru se mohou volit všichni spoleěně,

samostatně se volí také Revizor ětu, protože není členu!,boru. Sbory a obslcy ofici lně volí pouze revizora čtu,

mohou ho však doptnit o další pomocné revizory, pokud to požadují zavhodné. Ti však nemají oficiální

pr(Nomoc a odpovědnost za práci.

Mimo jiné starostaještě zd raznil možnost a potŤebnost navrhovat kandidáty sború nafunkcevevyšších

orgánech sdružení.
Poté bylo zodpovězeno několikupŤesínjících dotazú kvolbatn a YH.

K boďu 5 Pi{prava Shromúždění dekg Úfi sború oSH Blansko

Starosta pŤítomné seznámil s povinností tohoto shrom ždění projednat pŤípravu a svolat S(rondždění delegiÍtti

sbor oSH Btan^ska v r. 2a20. Z stupci sborti byly n stedně seznúmeni s Progrtmem Shromůždění dekg tťt

viz.pŤíl.4 a navrženÍn.Iednacím a volebním ž cem pfít.S.

z.ňst v ještě k upÍesnění počet náměstle starosty OsH, tah aby bylo více n městlai poděleno jednotliujmi

oblastmi činnosti oSH . Bude upŤesněno pŤedem. Strosta také pžipomněl, že je vhodné zachovat, aby sbory

s I0 avíce ženami měly ještě delegátku s hlasem poradním.

Na dotazy bylo upžesněno, že prdvo volit budou mít pouze deleg ti sbor , nikoli olrskú nebo delegáti s hlasem

poradním. Ddle byl vznesen dotaz, zda se nebude míchat a dublwat práce novych n městlaŽ a napf. vedoucích



odborrrých rad. Bylo upřesněno , že próvě toto budejeŠtě projednáno na W oSH tak, aby náplň práce

jednottiých náměstků byla efektivní a přínosnd, Z tohovzejde i počet náněstků oSH.

K bodu 6 Infotmace z jedndní starostů oSE dne 19.10.2019 příl.č.6

Ve zpróvě starosta SH ČMS připomněl důtežité udólosti uplynulého období, ahuólní statistickó čísla sdružení a

sportovní tispěchy naŠich reprezentantů. Informwal o dotacích na techniku a zbrojnice pro jednotlE SDH obcí, o

dotacích pro sdružení a dgtších kulturních a společensbých akcích sdružení'

Byli představeni naý šéfredaktor Hasičských nwin Miroslav Dróp a nová tiskovó mttpčí SH ČMS Mgr.Irena

?,x,I,Í, hovořil o přípravóch YI. Sjezdu sH ČMs , Na strónkóch sdružení jsou otevřerly strónky

k informacím o sjezdtl a kveřejné diskuzi. Připrnuje se změna stanov.

DáIe byli starostové oSH informovóni o ekanomichi sifuaci HYP a ovyhlpování akcií od sborů dvěma subjekty,

|ďerě se snaží HVP ovládnout.
Na zóvěr starosta sdružení připomněl problém s nwými uniformami a o vyčlenění 3členné shtpiny, kteró se bude

problémem zabýryat.

K bodu 7 Zajgtění účasti na Shromóždění představitelů oSH JmK

Na toto pracovní jednóní v Brně byli navrženi Michal Kobylka,Jin#ich Kocour,Pavol Herda,František Kuchař a

MilanYylEdal.
Všichni jmenovaní byli nósledně jedltohlasně sclwóIeni,
Starosta oSH opět připomněl, že budou navrhovóny zmÚ,y na naše vyšší zastoupení v orgónech fuaje a při

rozdělovaníJinancí .

K bodu 8 Ndvth zaměření oSH na rok 2020 příl.7
Starosta přednesl návrh zaměření oSH na rok 2020 a podtobněji rozebral akci Yoda koňlrou přes tře fuaje.Je

p!ánována na 12.zóří 2020 , má tři části o délce cca 7ktn a organizuje ji ooR historie a muzejnictví.

Informacejsou k dohleůání na strónkóch sdružení.

K bodu 9 Diskuzp
Starosta iýormwal, že ke koncí roku trnnčí vefunkci Vedoucí kancelóře oSH a požódal přítomné o případnou

spoluprácipřihledóníztijemcůnatotomísto.odpovědětnadotaz,žejdeoúnlazek%asi10hodinýdně,
Martin Janíček _ vedoucí kancelóře informoval o uý,měně průkazů členů - ze 148 sborů mó hotwo 3 1, částečně

37, 80 sboru nemávyměněno nic. Připomněl, žeýměna měIa být provedena do konce roku 2018. Znovu

vysvětlil, žeÍotky musí mít jen děti do 18 let afunkcionóři sboru, ostatní bezfotek Zdťtraznil, že by bylo dobré

provést ýměnu u zbývajících do konce roku d.okud je na to čas. K tomu bylo vzneseno několik dotazů,laeré byly

hned zodpovězerty.
Znovu upřesnil, že vWódóní nwých členů a vyřazovdní může provódět pouze oSH na zó,kladě požadatlků sborů.

K boilu 10 Usnesení Příl.č.8
Michat Kobylka přednesl nóvrh usnesení do něhož byt doptněn úkol rozeslat Zdpis z dnešníhojednání a

Usnesení dovšechsborů

Ndsledně fuIo usnesení jednohlasně schvdleno

Kbodu 11Zóvět
Starosta oSH poděkoval přítomým za účast na jednóní, poprúl hodně úspěclrů v další próci a všem šťastnou

cestu domů

Ztipis zapsaÍ: Ilítězslav Fiala

ověřili : Milan Křivónek Miroslav Kolá,ř


