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O§H Blansko
Sadová 2

Zápis ze Shromáždéní představitelů sborů OSH Blansko
Cetkovice krrlturní dům 26.3. Z&22 v 16 hod.

Shromáždénízahájil člen Výkonného výboru OSH Blansko Jindřich Kocour, po té
následovala stiúnihymna ČR. Privital přítomné hosty paní senatorku Jaromíru Vítkovou,
starostu Obecního úřadu Cetkovice pana Peťa Horáka, zástupce ťrrmy Naši hasiči.cz pana
Petra Knápka aZastalůilé hasiče. Po přivítání hostu přítomné vymal, aby minutou ticha
uctili památku všech zesnulých bratrů hasičů a hasiček.
Po uctění památ§ poprosil pana starostu obce o úvodní slovo.
Pan Horák všechny přítomné píivítal v nově zrekonstruovaném Kulturním domě a popřál
všem příjemné odpoledne při dnešním shromaždění.

Po úvodním slově p. Horáka si vzal znovu slovo Jindřich Kocour a přítomné na
shromáždění seznámil s nrogramem iednání:

l. Zahájení a přivítání hostů
2. Návrh z seznámení s programem
3. Yolba mandátové, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Zprávy o činnosti O§H Blansko za rak2a21
5. Zprávy okresních odborných rad za rok2021- mládeže

repre§e

: íLil:§i muzejnictví
- aktivu Zasloužilých hasičů

6. Zprávz OKRR o hospodaření O§H Blansko zl rgk202l
7. Diskuze
8. Čtenské příspěvky - odvody na OSH Blansko
9. Návrh usnesení
l0. Závér
Yyzvalpřítomné zpléna o doplnění programu, nikdo se nepfihlásil, tak se program nechal
schválit.
prosram bvl iednohlasně schválen.



K bodu 3
Mandátová komise: předseda Učeň Zdeně§ l}is.

členové Ambrozová Lenka a Přikryl Pavel
Navržení byly schváleni, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise; předseda Kantor Ladislav
členové Vala Marek a Nejezchleb František

}Ýavržení byly schváleni, proti a, zdržel se 2
Zapisovatelka: Novotná Laura

Navržená byla schvžůen4 proti 0, zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu: Křivánek Milan
kotář Miroslav

Navrženi byli schváleni, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4
Zprávu o činnosti OSH Blansko za rok 2a2l přečetl starosta Mgr. Milan Vykydal (viz.
Příloha č. 1)
Přítomnó ve zprávě seznámil se stavem členské základny k 1. 1. 2016, kdy byto mládeže
celkem 1.439, dospělých 6.724, celkem tedy 8.163 členů, registrováno 150 sborů fieden
nepracoval).
K 1. 1. zan bylo mládeže celkem 1.644, dospělých 6.724, celkem tedy 8.413 členů,
registrováno 148 sborů.
K 1. 1. 2022 bylo mládeže celkem 1.591, dospělých 6.763, celkem tedy 8.354 členů ve 148
slrorech, Lhota u Letovic nepracuje.
K21.3. 2a22 bylo v Centrální evidenci OSH Blansko celkem 8. 4t2 členů. Je evidováno
20 okrskůo jeden dlouhodobě nepracuje a čtyři sbory nejsou zařazeny do žádného
okrsku. Když připočítáme i nefungující okrse§ jde celkem o sedm sborů.
OSH Blansko dle centrální evidence je největším okresem JmK, druhé Znojmo má cca
poloviční počet členů ve 130 sborech a nejmenší Brno-město má 23 sborů.
Cinnost OSH řídí v období 2a20-2a25 patnáctičlenný qýkonný výbor, při OSH pracuje
Okresní odborná rada mládeže s vedoucí Terezou Tesařovou, rada repre§e s vedoucím
Michalem Kobylkouo rada preyenc€ s vedoucím Romanem Bártou, rada historie a
muzejnictví s vedoucím Pavolom řIerdou. Vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů je
Ladislav Valenta a předsedou Kontrolní a revizní rady František Kuchař.
Po uvolnění pandemic§ich opatření se rozbihají soutěže ve sborech, na okrese atd.
Tady patří velké díky SDH Ráječko za pomoc při organtzovánítěchto soutěží
Koncem června dochází k aktivaci sborů na pomoc při likvidaci následků tornáda na
jižní Moravě. Za tuta činnost patří obrovslcý dík všem jednotkám SDI{' ale i
jednotlivým sborům, které se podílely v rámci humanitární pomoci.



4.7.2021se delegace OSH Blansko se 4 prapory zúčastnila Modtitby za vlast na
Yelehradě při cyrilo-metodějské pouti. Tady Milan Vy§dat poprosil zúčastněné, že
kdyby měl nějalcý sbory zájem se této akce letos zúčastnit, aby se přihlásil na OSH
Blansko. Jelikož se termín vždy OSH dozví na poslední chvíli a musí na rychlo
obvolávat sboryo bude moci rychleji reagovat a přihlášeným sborům se hned ozvatna
domluvu.
4. 9.2021v Tišnově konalo krajské kolo ve vyprošt'ování zraněných osob
zltavarovaných vozidel. Kde JSDI{ Vetké Opatovice obsadila druhé místo.
Mimo tradičních akcí okrsek Šebetov 18. 9. 2Lzluskutečnil v Úsobrně generálku ,,Voda
koňkó přes tře krajeoo, která se uskuteční letos 10. 9. 2022 v Úsobrně pod vedením
zmíněného okrsku sebetov.
6. 11. 202I O§H zorganizovala školení hospodářů sborů v Ráječku, kde se z našeho
okresu zúčastnilo 35 hospodářů. Škont"l"* byl Ing. Ivan Jirota ze §Il ČnnS Praha.
13. 11. 2a2l se uskutečnilo v 4ernovicích Shromáždéní představitelů sborů OSH
Blansko. Poděkování SDH Černovice za perfektní organizaci.
V listopadu 2021 vystřídala Laura Novotná ve funkci vedoucího kanceláře Ing.
Ladislava Krejčíhoo kterému Milan Vy§dal poděkoval za jeho práci.

Dále Milan Vykydal přítomné seznámil s problémy, které ho trápí.
Mimo jiné k problémům patří malá účast nejen na §hromáždění OSH, ale všeobecně na
akcích pořádaných okresem. Sami se s těmito problémy potýkáme i ve svých sborech.
Z dnešní akce se omluvily dopředu 3 sbory - Yoděradyo Bořitov a Bďov- Jeneč. Minulý
rok v listopadu to byl jen Marianín.
K dnešnímu dni nerněly členské příspěvky na rok 2022 zaplaceny §to sbory: Hodonín,
Krhovo Lažánl<y, Letovice, Skalice nad Svitavou a Svitávka. Po urgování ptateb byto
zjištěno, že některým sborům faktury nedošly. Byla již uskutečněna náprava, a proto
tímto prosíme z OSH Blansko, aby si všechny sbory aktualizovaly svoje kontak§
v centrální evidencio aby nedocházelo k těmto nepříjemnostem.
Dalším problémem je komunikace.
V kanceláři se snažíme, aby komunikace okres-sbor byla na potřebné úrovni.
V poslední době došlo k určitému po§unu, ale stále je třeba na tomto problému pracovat
(např. zpětná vazba atd.) Někdy i taková maličkost,že e-mail, co píši, je příjemci jasný,
je pravda úplně někde jinde...
Koncem roku informoval sbory, že je nutné odeslat v termínu Hlášení o činnosti sboru
v elektronické podobě v CE. Pozdějio kdy urgoval odeslání hlášení, neuvedl podstatnou
poznámku a to odeslání v elektronické podoně. Črest htášení se nám na okres vrátila jen
v papírové podobě.
Komunikaci je nutné vylepšovat i v rámci sborů, předávat si informace ta\ aby se
dostali až k těm funkcionářům, kterým je určena.
Zpétnávazba - kontrolovat, co §e s informací stalo.



Rád poděkoval všem, kteří nám v naší práci pomáhají a podporují nás. Vzpomenul jen
UO HZS Blausko a omluyil pane ředitele (tento víkend slouží Blansko v KACPU na
výstavišti) a předal nám jeho pozdrav.
Poslední tlyla velká prosba na nás na všechny - abychom byli pozitivní (néééé v testech
Covid, ale ve svém myšlení). Pokud budeme řešit nějaký problém, prosím nevolme tu
nejjednodušší variantu - hledat důvody, proč to nejde udělat, ale najděme způsob, jak
daný problém vyřešit a další obrovská prosbao abychom přeďali sťm členům a jejich
rodinným přístušníkům od vedení SH ČMS, KsH JmK, W osH, ale i od Milana
Vykydala samotného obrovskó ďil<y za vše, co jsme rykonali y ro€€ 2a2| a konáme i
v současné době. Ať se jedná o Covid, tornádo, humanitární pomoc Ukrajině, za
každodenní mravenčí práci. Zkrátka za vše, co jsme uděIali pro dobró jmóno hasičů.

předseda mandátové komise zdeněk učeň informoval přítomné, že na shromáždění ie
přítomno 75 strorů. což ie 50.677o. Shromáždění ie tedv usnášeníschopné.

K bodu 5

a) Zprávu okresní odbornó rady mládeže (OORM) přečetl v zastoupení Martin Capka
(viz. Příloha č.2 s plánem práce na rok 2022).
V OORM je 7 členů, řídí činnost mládeže, jsou poradním orgánem YV OSH Blansko.
V roce 2021, se jarní kolo konalo v osekané verzi v Ráječku. Soutěžilo se pouze ve dvou
disciplínách, a to ve štafetě dvojic a ve štafetě 4x60 metrů.
Kvůli omezením si vyzkoušeli plnění disciplín dle časového harmonogramu, tj. systém -
přijeďo odzávodo a odjeď. Tento systém by mohl být na Jarním kole pouze dí§
menšímu počtu disciplín, v případě plnóho počtu disciplín je tento systém nereálný.
Avšak systém se velmi ujal na podzimním kole, kdy se pořadatelství skvěte ujalo SDH
Lysice. Po diskuzích s vedoucími yyptYvá, že podzimní kolo i do příštích roků pojede dte
časového harmonogramu. Podzimního kola se zúčastnilo 426 dětí. Toto číslo svědčí o
výborné práci Yás, v jednotlivých sborech.
Na podzimním kole došlo k situaci, kdy za některé sbory nastoupili závodnici,kteříza
danou kategorii nesměli startovat z důvodu vyššího věku. Rada zareagovala kontrolou
vŠech startovacích prŮkazŮ a porovnání s Centrální evidencí. Nakonec bylo nutné
některé hlídky a sbory diskvali{ikovat.
Z téta zkuŠenosti vyplynula novinka, která bude zavedena na jarním kole hry Plamen.
Jedná se o povinnost kolektivu mít členské průkazy s čároým kódem. Výměna průkazů
probíhá přes kancetář OSH Blansko. Vedoucí zašIe e-mailem nejpozději do 30. 4.2022
jmenný §eznam mladých hasičů, u kterých vyžaduje ýměnu průkazů. Na základě této
žádosti budou průkazy zdarma lyměněny.
Z jarního kola postoupilo do krajského kola družstvo starších žáků z SDH Bořitov,
družstvo dorostenců z SDH Bořitov a družstvo dorostenek také z SDH Bořitov.



Z jednotlivců se na krajské kolo nominovali zástupci z SDH Zernovní§ Senetářov,
Petroviceo Těchov a Ostrav u Macochy. Starši žáciz Bořitova 4. místo, dorostenky a
dorostenci z Bořitova 2, místo, Tereza Foitová z SDH Těchov 2. místo, Jana
Miknlášková z SDH Těchov 4. míston Anna Musilová z SDH Ostrov u Macochy 2. místo
a dorostenci Patrik Fitka z SDII Žernovník a Filip Zau}rar z SDI{ Senetářov lybojovali
l.místo a posJup na MČR v soutěži dorostu.
Na tomto MCR si Filip Zouhar vyběhal 5. místo a Patrik Filka si odvezl bronzovou
medaili. Gratulujeme a děkujeme_zavzornou repr€zentaci našeho okresu. K vzorné
reprezentaci tohoto okresu na MCR Plamenu a dorostu přispěti také naši dva rozhodčí
-Tereza Tesařová a Martin Janíček, kteří byli už po několikáté vybráni do
republikového sboru rozhodčích a oba si na VrČn dorostu odpískati také rozhodčí
disciplíny. I jim patří díkza tuto reprezentaci našeho okresrr.

Odpoledne po jarním kole hry Plamen proběhne soutěž v běhu na 60 metrů
s překážkami pro jednotlivce v kategorii mladší a starší divky a chlapce. Tato soutěž
bude postupová na krajské kolo.

Dáte proběhlo na podzim v ZŠ Stoup ve spolupráci s SDH Ostrov u Macochy setkání
dorostuo
V říjnu se uskutečnilo školení a zkoušky nových a stávajících rozhodčích pro Hru
Plamen a dorost v Bořitově. V současné době má okres 25 rozhodčích s platnou
kvalifikací. Bohužel počet soutěží často převyšuje počet aktivních rozhodčích. Proto
rada apeluje na případné zájemce o vzdělání v oblasti rozhodčího mládeže, aby se ozvali
na e-mail rady mládeže.
V listopadu pak následovalo školení a zkoušky vedoucich a instruktorů mládeže také
v Bořitově. Na tomto školení svoji kvaliíikaci obhájilo přes sto současných vedoucích a
vzešlo z něj dvanáct nových vedoucích.

b) Zprávu okresní odborné rady rspre§e (OORR) přečetl její vedoucí Michal Kobylka
(viz. Příloha č.3)

Okresní odborná rada represe se zab;ivá jednak činností na úseku požárního sportu a
také na úsekrr vzdělávání, činnosti spjatou s jednotkami sboru dobrovolných hasičů.
Přejímá podněty z Krajské odborné rady repre§e, potažmo z Ústřední odborné rady
r€pre§e. Je stálým poradním a pracoyním orgánem.

První, okresní kolo v požárním útoku se uskutečnilo 3.7.2a2l v Ráječku. Bohužel
v tuto dobu postihlo JĚaíMoravu ničivé tornádo a mnoho sborů odjelo na pomoc.
Soutěž z těchto pochopitelných důvodů byla zeštíhlena. Proběhla na dva pokusy
požárního útoku.



Y kategorii ženy: 1. místo * Letovice
2. místo * šebetov
3. místo - Žernovník

V kategorii muži: 1. místo - Pamětice
2. místo - Bořitov
3. místo - YeIké Opatoviee
4. místo - Kochov

Michal Kobylka poděkoval všem soutěžícím, rozhodčím, pracovníkům soutěže a
v neposlední řadě Sboru dobrovolných hasičů Ráječko zabladl<y a přátelslcý průběh
soutěže. Poděkoval také sbarům i jednotkáíB7,a to, jako* velkou měrou se podílely na
zmírnění následků tornáda na Jižní Moravě syou obětavou pomocí.

Podzimní školení rozhodčích požárního sportu rada přeplánovala na druhou polovinu
února 2a22. Nyní jĚ má rada vyhlášen termín školení a zkoušek - noví rozhodčí v
sobotu 2. 4. 2022 a obnovy v neděli 3. 4. ZaZL v Paměticích. Přihlašování je přes
formulář google.

V roce 2022 chystá zorganizovat postupové soutěže v požárním sportu. Okresní kolo
zřejmě z dŮvodu rekonstrukce stadionu y Blansku neproběhneo jedná o náhradním
prostoru a termín je dán v sobatu 2.7.2a2Z.

V oblasti vzdělávání je rada připravena, v případě zájnrurzorganizovat zkoušIry
odbornosti Hasič III. stupněo potažmo l{asič II stupně v podzimních měsících, a to říjen
či listopad}Ozz.

Michal Kobylka poděkoval členům OORR za jejich práci.

c) Zprávu okresní odborné rady pr€yence (OORP) přečetl yedoucí Roman Bárta (viz.
Příloha č. 4 s plánem práce a rozpočtem rady na rok 2a22)

Illavními úkoly Okresní odborné rady prevence jsou především osvěta a propagaee
prevenc€ v požární oehraně. Rada pořádá semináře a školení jak pro členy SH ČM§,
tak i pro širokou veřejnost, organizuje a ve spolupráci s Výkonným qiborem OSII
Blansko lyhlašuje soutěž Požárníochrana očima dětí a mládeže na okrese Blansko. A
v neposlední řadě spolupracuje s Yýkonným qýborem OSH, HZS a jinými institucemi
v oblasti pažární preyence.



Rada se pravidelně schází na hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou, tímto bych
chtěl poděkevat SDH f}oubravice nad §vitavou za propůjčení prostor pro naše
zasedání.
Dne 14. 4.Za?lčlenové rady zhodnotili ýtvarné a literární práce, které byly zaslány do
okresního kola soutéžepožární ochrana očima dětí a mládeže. Této soutěže se zúčastnilo
celkem 95 dětí z našeho okresu z mateřslcýchrzáHadnícho umělec§ch škol a dalších
mimoškolských zařízení, zejména kotektivy mladých hasičů, které působí při
jednotlivých SDH. V okresním kole bylo ocenéno 27 soutěžících.
V krajském kole se z našeho okresu umístilo 1"0 soutěžících a v republikovém kole se
umístila 1" soutěžící a to: Denisa Neužilová z SDH Březina na 1. místě ve své kategorii.
Dne 7. 6.2021jsme na tomto zasedání zhodnotili letošní ročník soutěže Požární ochrana
očima dětí a nrládeže.

Dne 9. 7. se konal v Brně VI. Sjezd SH ČMS. Rada byla oslovena starostou OSH
Blansko Mgr. Milanem Vy§dalem, aby se členové rady tohoto sjezdu zúčastnili jako
skrutátoři ve sčítací komisi.

Dne 3. 11.2021, se konal seminář pro držitele odbornosti Preventista a dalších zájemců o
prevenci. Pro držitele odborností je tento seminář povinný s ohledem na prodlužování
platnosti odbornosti. Na tomto semináři bratr Antonín Pivoňka přítomné seznámil
s požární prevencí v domácnostech. Vel§ důraz kladl na aktivitu přitomných
preventářů, aby si získané inťormace nenechávali jen pro sebe.

Členové rady se v průběhu roku podíleli na propagaci prevence požární ochrany
v jednotli..ých sborech a byli nápomocni při pořádání růzrrých přednášek v obcích na
téma preyence. Plnili úkoly zaďané Výkonným výborem OSH Blansko. Dále se
zúčastňovali jeho zasedání na kanceláři OSH.

Pokud by měl někdo zYás, případně někdo z Yašich sborů zájempracovat na úseku
prevenceo velmi rádi ho mezi sebou uvítáme, řekl přítomným Roman Bárta.

Na závěr poděkoval členům rady a všem ostatním, kteří radě v průběhu roku pomáhati
s činností v oblasti pažární preyence.

d) Zprávu okresní odborné rady historie a muzejnictví (OORI{M) řekl Pavol Herda
(viz.Příloha č. 5)

Odborná rada historie a muzejnictví navrhla uspořádat po 5 letech hasičs\i den.
Nadále se mělo jednat o uskutečnění akce - dálkové dopravy vody přes tře kraje.



YV Později na návrh vedoucího odborné rady byl ptán činnosti doplněn t Zpracavání
galerie Z*slowžilych hasičů okresu Blansko- Je všem známa, že kvůli covidoqým
opatřenim nebylo možné realizovat akce.
Na OSI{ bylo navrženoo pokud to situace dovolí, uskutečnit hasičslcý den v roce2022.
Hasičs§ den byl na návrh YV OSH přesunut na rok za?3..
,Voda koňkó přes tře kraje" se uskuteční v sobotu 10. 9. 2a22 pod vedením okrsku
Sebetov.
Na GaleriiZasloažitých hasičů se pracuje, vznikají menší problémy s dohledáváním
fotek oceněných.
V neděli 24.4.2022 se uskuteční 19. Hasičská pouto ve Křtinách.
V období od 9. 9. - 11. 9.2822 se uskuteční HASPARTY setkání hasičů, záchranářů,
policie, Armády Čn u jejich příznivců na Letišti Yyškov.
Pavol Herda na závér poděkoval všem členům rady za jejich obětavou práci.

e) Zpráva z Aktivu Zasloužilých hasičů (ZN přečetl vedoucí Ladislav Valenta

Y roce 2021se neuskutečnilo jarní setkání zasloužilých hasičů okresu Blansko.
Uskutečnil se ozdravný pobyt zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje v Jáns§ch
koupelích v období 23.8.2021-29.8.2021. Z okresu Blansko nás bylo 5.
Vedoucí připravil jako vždy ýborný program. Všem, kteří se podíleli na programu
patří vellqý dík

Loni zemřel jeden zasloužilý hasič, a to Karel Hoder z Letovic. 27 . 10. 2a21, byl udělen
titul Zasloužilý hasič našemu starostovi O§H Blansko Mgr. Milanovi Yykydalovi, takže
je nás na okrese Blansko 25 zasloužitýeh hasičů.

Výroční zasedáni zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje se uskutečnilo v sobotu
13. 11. 2a21, v Hostěradicích v okrese Znojmo. ByIy předány Medaile za celoživotní
obětavou práci a vzorné plnění úkolů při zajišt'ování úkolů požární ochrany a
bezpečnosti občanů v Jihomoravském kraji. Vyznamenání jsou od hejtmana
Jihomoravského kraje Mg.. Jana Grolicha. Mirek Pavlík má bronzoyou aLaďa
Valenta střibrnou medaili. Ruda Souček přečetl plán práce na další rok 2022. Pak
probíhaly diskuze, oběd a volná zábava.

Dne 27. 11. 202I se uskutečnilo předvánoční setkání ,,Zasloužitých hasičů okresu
Blansko'o na hasičské zbrojnici v Letovicích. Kvůli n€mocem přijelo 8 zasloužilých
hasičů z celkem 25. Z pozvaných hostů jich přijelo 9.

Ladislav Valenta přítomným sdělil, že v únoru2a22 zemřel zasloužilý hasič Zdeněk
Musil ,e Žďáru, txkje nyní 74 zasloažilých hasičů na okrese Blansko.



K hodu 6

Zptávu z okresní kontrolní a revizní rady (OI(RR) přečetl předseda František Kuchař
{viz. Příloha č. 7)

§yto zvoleno nové vedení OI(KR: předsedou František Kuchař, členi Bohuslav
§v*ncara * .}gsef Duíka"
Řaaoe zasedání revizní rady se konají vždy kolem 2a.v následujícím měsíci po
uplynulém čtvrtletí. Předmě_tem jednotlir"ých kontrol je kontrola hospodaření
Okresního sdružení hasičů Cech, Moravy a Slezska v Blansku. Fyzic§ jsou
kontrolovány doklady výpisů z ban§ a pokladní doklady, autoprovazrnamátkově je
prováděna kontrola hotoyosti n* pokladně, kontrola placení členslcých příspěvků,
včasné elektronické zasílání Hlášení činnosti SDII, kontrola evidence docházky, odvodů
zdravotního a sociálního pojištění apod.
Vždy k 31. prosinci příslušného roku je prováděna ffzická inventura majetku dle
zpracoyaných protokolů a evidence. Majetek souhlasil s evidencí.
Z jednání jsotr prováděny zápisy v knize Zápisů kontrolní revizní rady opatřené
podpisy osob, které kontrolu prováděly.
Revizní rada se dne 20. října 20Zt zúčastnila předávání funkcí vedoucích kanceláře
OSH Blansko, kdy p. Ladislav Krejčí předával funkci vedoucího kanceláře paní Lauře
Novotné. Pan Ladislav Krejčí skončil ve funkci vedoucího kanceláře ke dni 31. l0.2021.
V souvislosti s uvedenou personální změnou byla provedena předběžná inventarizaee
majetku. Při inventarizaci majetku bylo zjištěno, že některý majetek je u některych
funkcionářů doma. Fyzická inventura majetku za rok }a?lbyla provedena dne 26.
Iedna 2022 dle předložených inventárních seznamů. Při provedené inventuře nebyly
shledány žádné závady, majetek souhlasí s evidencí.
Ke dni í. L 2a20 činila hotovost na pokladné23.493,- Kč + 1.000,- Kč u starosty OSH.
Ke dni 31.12.2a20 činila hotovost na pokladně 21.689,- Kč a 1.000,- Kč u starosty OSH.
Ke dni l. L 2a20 byla na účtu v lrance částka 315.575,59 Kč.
Ke dni 3t. I2.202a byh na účtu v bance částka 29a.205,57 Kč.
Ke dni I. 1.202I činila hotovost na pokladně 21.689,- Kč a 1.000,- Kč u starosty OSI{.
Ke dni 31. 12.za?l činila hotovost na pokladně 10-037,- Kč a 1.000,- Kč u starosty OSH.
Ke dni I. L 2a2l byla na účtu v bance částka 29a.205,57 Kč"
Ke dni 31,12.202I byla na účtu v bance částka 328.803,43 Kč.

Dotace v roce 2a2t od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činily pro oblast
materiálně technického zabezpečení částku 80.000,- Kč a na volnočasové aktivity rovněž
částku 80.000n- Kč. Takže dotace od MŠMT na rok}Blljsme obdržeti ve výši 160.000,-
Kč. Provize od H\? činily za rok202t částku 24.940,-Kč.
Celková hodnota majetku činí částku 1.062.578,- Kč.



l{a závěr zprávy popřál František Kuchař paní Lauře Novotné, která se poměrně rychle
z&př&€&val* a papřáI jí h*drrě úspěehůo atry se jí v práci daři|o a spolupráce při
kontrolních akcích byla stejně dobrá a vstřícná, jako v předchozích obdobích s jejími
předchůdci.

7. V diskuzi vystoupili:
a} paní senátork* Jaromíra Yítková - paní Yítková přítomným řekla, že hasiči jsou
velkou organizací, jako místostarostka vnímala sbory jako ty, kteří přijedou
k událostem jako první. Jako příklad zmínila rozvodnění Bělé, vichřice atd" Ze srdce
poděkovala za vše, co hasiči vykonali a iza starost o děti a mládež. Pomoc při Covid 19,
tornáduo pomoci ukrajinským ženám i při návštěvě v Rudce, kde jsou ubytování
nešťastníci z Ukrajiny a dorrfá, že se situace uklidní.

b) náměstek starostlry KSH Jmk Michal Kobylka - pozdravil přítomné jménem sqim i
jménem starost§ KSH Jmk Mgr. Zdeň§ Jandovéo která se nemohla z pracovních
dŮvodů zúčastnit a vyslovil za oba poděkování všem za dobrovolnou činnost a práci
v hasičině, kdy jsme jako hasiči schopni se během pár hodin dát dohromady avyrazit
pomoci, tam kde je potřeba - př. Pomoc po tornádu na jĚní Moravě, pomoc Ukrajině
na Krajském asistenčním centru pro Ukrajinu (KACP{I) na Brněnském výstavišti. Dále
přítomné poprosil o poděkování i našim protějškům, kteří nám tuto práci umožňují a
v mnoha případech i pomáhají.

c) pan Petr Knapek z firmy Naši hasiči.cz- Pan Knapek přítomné pozdravil a
poděkoval panu starostovi Milanovi Vykydalovi za možnost se zúčastnit dnešního
shromáždění.
Jako poděkování všem hasičům, zácbrarrářům, policii, Armádě Čn a jejím příznivcům
za jejich práci pořádají Naši hasiéi.czMezinárodni setkání na letišti ve Vyškově
v období od 9. 9. - 11. 9.2a22 pod názvem HASPARTY. P. Knapek nás všechny včetně
našich rodin přijel pozvat na tuto akcin abychom si odpočinuli po všech akcícho kteých
jsme se zúčastnili. Tuto činnost Naši hasiči.cz vykonávajíiň2 roky" Sdělil nám,že
budou velice rádi, kdybych chtěli přijet i se svou technikouo kterou ve sborech máme.
Nebo jen tak se podívat na vystavenou techniku.
Pokud by měl někdo zájem z našich řad jim s touto akcí přijet pomocio budou moc rádi,
jako například Pavol Herda §e §vou výstavou.
Potřebné informace a kontak§ dostali k této akci přítomní v igelitkách. (Pozvánka
v příloze č. 9)

d) starosta OSH Blansko Mg.. Milan Vykydat - od roku 2023 budou povinnó pro
všechny sbory datové schránky. Na okresní e-mail došty informace z KSH, nejpozději



y ponděIí budou §to informac€ rozesíIány na sbory a okrskyn jak datovou schránku
zal*žit a jak ji p*rlžív*É.

Slovo si vzal předseda mandátové komise Zdeněk Učeň a informoval přítomné, že na
Shromáždění ie přítomno 77 sborů" což ie 52,02Yo. §hromáždění přcdstavitelů sborů
okresu Blansko ie tedv usnášeníschopné.

K bodu 8

Členskó příspěvlry - starosta O§H Blansko přítomným řekl správný nánevrže to jsou
odvody členslqich příspěvků ze sborů na OSH, z OSH na SI{ ČnnS.

Výkonný výbor při sestavování rozpočtu na rok 2022 zjistil, že situace jelaková a bude
muset s těmito odvody něco udělat, aniž by věděl, jak bude reagavat §H CMS. Z,e svého
jednání 2.3.2a22 předkládá Shromáždění návrh ke schválení zvýšení odvodu členských
příspěvků z SDH na OSH takto: přípravka, MH a dorost odvod členslcých přispěvků ve
\rýši 70,- Kčzajednoho člena a 150o- Kéza dospělého čIena.

V pátek 25. 3.2022 se vedení OSH Blansko dozvfiělo, že se na Setkání starostů OSH 9.
4.20?2 v Přibyslavi bude projednávat zvýšení odvodu členslqich příspěvků z OSH na
§H CMS. Návrh zvýšení odvodu členslcých příspěvků je následující: přípravkan MH,
dorost i dospělý odvod čl. příspěvků ve rrýši 50,- Kč za jednoho člena. Na KSH by SH
CMS odváděIo 5,- Kč za jednoho dospělého čIena.

Než se přistoupilo k hlasování, dal se prostor k diskuzi a vyjádření se přítomným
k tomuto náyrhu.
Slovo si vzal starosta SDI{ Ostrov u Macochy František Nejezchlebn který přítomným
řekln žre iĚ před několika lety navrhoval zqišení odvodu člens§ch příspěvků zamlád,ež.
Nyní je situace taková, s ohledem na zvyšování cen energií atd.rže by se odvody
čtenslcých příspěvků zvednout měly. Řek! že jeto jeho názorraby se tento návrh
schválil, protože navrhovaná částka je směšná a pořád menší nežv jiných okresechn kde
jĚ delší dobu vyšší částlry odvádí.
Nikdo jiný se k tomuto návrhu neqyjádřil"
Po té následovalo hlasování: pro bylo 69

proti byli 3
zdrželo se 5

Tento návrh zťšení odvodu členslcých příspěvků od 1. 1. 2023 bvl schválen.



K bodu 9

Ladislav Kantor přečetl Usnesení (viz. Příloha č. 8), ve kterém se schvalují zprávy o
činnosti OSH Blansko, Okresních odborných rad, Aktivu Zaslaužilých hasičů, Okresní
kontrolní a reyizní rady, účetní uzávěrku s inyentaňzací OSH, zprávu mandátové
komise a navýšení odvodu členských příspěvků z SDII na OSH Blansko od 1. L 2a73.
DáIe se ukládá YV S§II *eroďpeivěďné diskuzní příspěvky projednat * písemně
odpovědět. Okr§kům informovat sbory o jednání YV OSH a představitelům sborů
seznárnit členskou základnu se závěry §hromáždění představitelů.
Odeslat účetní uzávěrku do Sbírlry listin veřejného rejstříkuo termín do 31. 5.2023
(Přehled o majetku a závazeích za rok2022).

Hlasováníz pro 76
proti 1

zdržel se 0

K bodu l0

po hlasování usnesení ze strromáždění představitelů sborů okresu Blansko Jindřich
Kocour v 18 hod. ukončil toto shromáždění.

Zápis vypracovala dne 11.4. 28ZZ

íhr".'Á-' Yarr4-q_,
/ NovotnáLaura

Ověřovatelé zápisu;

křivánek Milan

kolář Miroslav


