Zápis z jednání Výkonný výbor OSH semily konaného 7.12.2017
od 14,30 v zasedací místnosti OSH Semily
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Zápis z minulého jednání – br. Jiřička
3) Schválení předložených vyznamenání - Bachtík
4) Zpráva o hospodaření, schválení inventarizační komise - Mlejnek
5) Zasloužilí hasiči - Vejnar
6) Zpráva starosty OSH - Černý
7) Diskuse – závěr
Starosta přivítal všechny přítomné a omluvil členy VV a předsedy OOR,
kteří nemohli přijít.
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem jednání starosta určil br. Jiřičku a za ověřovatele navrhl br.
Houžvičku a br. Novotného.
VV schválil navržený program i navržené ověřovatele zápisu
2) Zápis z minulého jednání
Br. Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV OSH. K zápisu přímo
nebyly připomínky vyjma zaktualizovaných termínů postupových soutěží.
VV vzal zápis na vědomí.
3) Schválení předložených vyznamenání
Br. Bachtík přednesl VV návrhy na udělení vyznamenání, k nímž se má
VV vyjadřovat. Všechny návrhy byly kanceláří OSH zkontrolovány a je
možné je schválit.
VV schválil předložené návrhy na vyznamenání a ocenění členů.
4) Zpráva o hospodaření, schválení inventarizační komise.
Br. Mlejnek informoval o hospodaření OSH v uplynulém období. Shrnul
příjmy a výdaje. K datu konání VV je hospodaření v mínusu, což se ale
očekávalo kvůli nástupu nové síly do kanceláře OSH. Na druhou stranu
ještě nejsou OSH vyplaceny všechny dotační podpory a část provize od
HVP. Po zohlednění těchto příjmů by hospodaření OSH mohlo na konci
roku balancovat na vyrovnaném hospodaření, případně s velmi malou
ztrátou, která bude rozhodně podstatně nižší, než se plánovalo. Promítly
se do toho výrazné úspory napříč celým rozpočtem letošního roku,
kterých se podařilo během roku dosáhnout. Br. Mlejnek poděkoval všem,
kdo se o uspořené prostředky zasloužili.
VV vzal s potěšením zprávu na vědomí.

Br. Mlejnek dále informoval o sestavení inventarizační komise ve složení
Alžběta Vejnarová, František vrána, Jaroslav Pochop a Karel Krejčí. Tato
komise provede inventarizaci majetku, závazků a pohledávek v kanceláři OSH
dne 3.1.2018. Majetek včetně pokladny pak bude předán do správy od 3.1.2018
nové pracovnici OSH Kateřině Slavíkové.
VV schválil složení inventarizační komise.
Br. Mlejnek ještě informoval o přípravách rozpočtu na rok 2018. Vzhledem
k danému navýšení odvodů z členských příspěvků ze sborů se sice dá očekávat
mírný pokles členské základny, ale i tak to bude znamenat větší příjem pro
OSH. Ve snaze šetřit a spíše umořit ztráty z minulých let bude rozpočet
koncipován jako spíše přebytkový.
VV vzal tyto informace na vědomí.
5) Zasloužilí hasiči
Br. Vejnar informoval, že setkání ZH na úrovni Libereckého kraje nebylo a už
v roce 2017 nebude. Je přesunuto na jaro 2018 a místem setkání zůstává okres
Jablonec nad Nisou.
11.11.2017 proběhlo setkání ZH, dlouholetých funkcionářů a členů VV
v hasičské zbrojnici ve Vysokém nad Jizerou. Bylo kolem 100 účastníků.
Hodnoceno velmi kladně a br. Vejnar poděkoval i zde za přípravu a průběh
hasičům z Vysokého nad Jizerou.
Chvíli ticha byla uctěna památka zesnulých bří, Holce a Blažka.

6) Zpráva starosty OSH
Br. Arnošt Černý informoval o jednáních v Přibyslavi a v Liberci:
1. Při slavnostních i pietních příležitostech je třeba dodržovat ústrojovou
kázeň /kompletní uniforma a vhodná obuv/.
2. Při čestné stráži jednotná ústroj (když šňůry, tak všichni, když rukavice,
tak všichni…)
3. Členové mužského pohlaví mimo čestné stráže a praporečnické čety musí
být v prostorách posledních rozloučení prostovlasí.
4. VV SHČMS řešil vyrovnání dluhů OSH Jeseník, dořešení stížností z jara
2017, připomněl 100 leté výročí vzniku republiky v příštím roce.
5. Byla představena nová pracovnice oddělení KŘ na Krajském úřadě
v Liberci, paní Škodová.
6. Příjem žádostí grantů by měl být v době od 6. do 20. března 2018. Je
možné požádat o podporu na tři projekty. Oddělovat akce pro děti a
dospělé, i když jsou v jeden den. Nelze jako ceny používat potraviny a
dárkové balíčky s potravinami a lahůdkami. Tyto náklady nelze
v dotacích uznat. Nestačí pouze sjetina z pokladny, ale musí být i paragon
s rozpisem pořizovaných věcí.

7. Od 1.1.2018 se ruší povinnost vyjma soutěže Plamen používat při
požárním útoku přetlakový ventil. Zda bude nebo nebude dále používán
v Poháru OSH rozhodně Rada velitelů.
Br. Starosta ještě informoval o písemné omluvě SDH Košťálova za
nevhodné chování jejich člena při Poháru OSH. Věc je tímto vyřízena.
7) Diskuse
Br. Bachtík přednesl VV návrh, aby nová pracovnice OSH, ses. Kateřina
Slavíková, pracovala od 1.1.2018 na plný úvazek. Od pondělí do čtvrtka.
v kanceláři a v pátek z domu. Původně k této změně mělo dojít až na přelomu
února a března.
Br. Starosta – bude to stát více peněz než jsme předpokládali….
Br. Koželuh – peníze asi nebudou problém, budou vyšší příjmy z odvodů….
Br. Houžvička – letos jsme hospodařili dobře, jak ukazuje předpoklad příjmů a
výdajů do konce roku. Jak to ale bude příští rok se dá těžko předvídat. Je potřeba
být opatrní….
Br. Tomeš – můžeme během roku ještě ušetřit někde jinde…..
Br. Hrůša – jak k tomu přistupují oba pracovníci?
Br. Mlejnek – nová pracovnice je dobře zapracovaná, agendu už dokáže řešit
sama, mnohdy má bystřejší úsudek, než já….
Br. Jiřička – a s Milanem to bude jak, už tu vůbec nebude?
Br. Mlejnek – pracoval bych opravdu jen v pondělí a ve středu, jak to bylo před
lety dohodnuto…..
Br. Vejnar – nechte to odhlasovat. Je potřeba opět zmínit velké poděkování
Milanu Mlejnkovi za vše, co pro okres udělal…..
Br. Starosta: Kdo je tedy pro navýšení úvazku na 1,00 pracovnici kanceláře
OSH od 1.1.2018?
VV schválil prostou většinou tento návrh. Proti nikdo. Zdrželi se 3
Br. Bachtík - při tvorbě rozpočtu na příští rok je potřeba pamatovat na vyšší
částky na věnce a ocenění. Odchází navždy ZH a zasloužilí funkcionáři. Dále
nás čeká krajské kolo soutěže PO očima dětí a krajské kolo v požárním sportu.
Bylo by dobré zopakovat školení hospodářů, dokoupit vzduchovky pro dětské
soutěže a dovybavit kancelář OSH. Rozpočet nastavit i přesto jako ziskový.
Br. Mlejnek- samozřejmě záleží na dotacích. Podle toho by se pak mohlo opět
začít šetřit.
Br. Vejnar – připomínat na schůzích, soutěžích i výročích sborů 100 let výročí
vzniku republiky. Dále by bylo pěkné zmapovat při této příležitosti prapory
sborů v okrese. Pomoc nabízí Věra Nutilová.ˇ kronika byla doplněna o údaje
k br. Řáhovi, br. Suchardovi a br. Blažkovi.
Br. Štěpánek- navrhoval bych rozdělit akci prapory na dvě fáze: v prvním
pololetí nafotit prapory buď po okrscích nebo po spádovosti stanic HZS

v okrese. Následně by bylo rozhodnuto, zda se to vytiskne svépomocí jako
druhý oddíl „Kroniky ZH“ nebo přímo jako brožurka k prodeji, samozřejmě po
zjištění výrobní ceny. Mohl by o tom rozhodnout v červnu VV.
VV schvaluje zajištění nafocení praporů SDH v okrese Semily. Odpovídá
Pavel Vejnar za pomoci starostů okrsků.
Na návrh br. Štěpánka a br. Bachtíka bylo rozhodnuto věnovat ses. Šárce
Jiroušové z Poniklé věcný dar za reprezentaci okresu Semily ve výši 5.000,- Kč.
VV poskytnutí daru jednomyslně schválil.
Br. Štěpánek – pozor mění se dotace z MŠMT. Už není program VIII ale „Můj
klub“. Žádosti se podávají do 29.12.2017!!! 8. ledna pak proběhne setkání
hasičských reprezentantů s hejtmanem Libereckého kraje, Martinem Půtou.
Br. Houžvička – 22. prosince 2017 proběhne v Košťálově od 16:00 slavnostní
předání nové cisterny. Všichni jsou srdečně zváni.
Br. Vejnar – poděkoval za spolupráci a popřál do nového roku všem přítomným.
Br. Starosta – poděkoval za spolupráci a popřál do nového roku všem
přítomným.
Br. Milan Mlejnek – poděkoval za dlouholetou spolupráci, popřál klidné svátky
a hodně zdraví do nového roku.

Jednání ukončil br. Starosta v 16:40 hodin

Zapsal: Jiřička Ladislav

