Zápis ze
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 25.1.2018 v KC Golf Semily
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba návrhové komise, přivítání hostů
Zpráva o činnosti za rok 2017
Zpráva o hospodaření
Plán práce na rok 2018
Zpráva KRR
Zpráva Aktivu Zasloužilých hasičů
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Jednání zahájil v 16:15 hodin náměstek starosty, br. Ladislav Jiřička.
Přivítal přítomné hosty: plk. Ing. Jiřího Kovalského, ředitele ÚO Semily, HZS LK a Břetislava Holšána,
ředitel pobočky HVP a.s. v Jičíně.
Chvílí ticha bylo pietně vzpomenuto všech zemřelých hasičů okresu Semily v loňském roce.
Řídící jednání následně přednesl návrh složení návrhové komise: br. Sucharda, br. Tomeš a ses.
Uzlová.
Shromáždění představitelé složení návrhové komise jednohlasně schválili.
Br. Starosta následně přednesl Zprávu o činnosti OSH Semily za rok 2017. Zabýval se činností
odborných rad, hodně prostoru bylo věnováno soutěžím a poděkováním reprezentantům
v postupových kolech i na mezinárodních soutěžích. Zmínil i nově ustavený rekord ses. Šárky
Jiroušové, která skvěle reprezentuje sbor v Poniklé, ale i okres Semily, Liberecký kraj a vlastně celou
republiku. OSH byla navržena na Sportovce roku okresu Semily. Anketa ještě v době jednání nebyla
ukončena. Hovořil dále o práci s mládeží, o značné náročnosti při organizování soutěží, především
Plamenu a Soptíka, kde jsou počty účastníků v rádu stovek. Poděkoval také sborům, které byly
nosnými pořadateli velkých soutěží za to, jak vše zvládly. Poděkoval všem, kdo jakkoli sdružení
podporují. Zmínil klesající množství prostředků na dotačních podporách i změnu ve obsazení
kanceláře OSH, kam nově nastoupila ses. Kateřina Slavíková. Zmínil i velké akce, které okres Semily
čekají v letošním roce. Připomněl, že rok 2018 je jubilejním rokem 100 let republiky a toto by mělo
být na všech hasičských akcích patřičně připomínáno. Při této příležitosti ještě starosta apeloval na
ústrojovou kázeň včetně patřičných bot k vycházkovému stejnokroji.
Shromáždění představitelé vzali zprávu bez připomínek na vědomí.

Br. Mlejnek pak okomentoval hospodaření OSH v roce 2017. Konstatoval, že ačkoli se čekal
schodkový výsledek hospodaření, podařilo se finanční rok ukončit přebytkem ve výši 7.214,39 Kč. Je
to úžasný výsledek, kterého se podařilo dosáhnout i přes nárůst v oblasti mezd, při obrovské účasti
dětí a dorostu na Plamenu a při už starostou zmíněném propadu dotačních podpor. Výsledku se
podařilo dosáhnout velkými úsporami ve spotřebě materiálu, na cestovném, ale i díky nezájmu
některých okrsků o proplacení vratek za včasnou úhradu odvodů členských příspěvků. Apeloval na
včasnost vybírání této vratky a to od začátku dubna do konce listopadu daného roku. Byly i oblasti,
kde bylo plnění překročeno. Například ve věcných darech. Bylo to bohužel dáno vyšší úmrtností
aktivních hasičů v okrese, kde se OSH loučil květinovým darem. Tuto kapitolu rozpočtu je potřeba
dále posílit. Rozpočet pro rok 2018 už připravovali spolu se ses. Slavíkovou, která je obeznámena
s tím, kde je třeba přidat, a kde se dá případně ušetřit. Je třeba více zapracovat na pojišťování pro
HVP a.s.. Pojišťovna kancelář OSH Semily podporuje, ale provize z pojištění nebyla za rok 2017 tak
úplně naplněna, protože nebylo tolik nových uzavřených smluv. To se ale už od ledna zlepšuje i díky
větší přítomnosti ses. Slavíkové v kanceláři OSH, kde se dají pojistky uzavírat a také se tak už pomalu
děje. Po absolvovaném školení už bude moci ses. Slavíková uzavírat pojištění sama.
Pro rok 2018 byl rozpočet předložen jako přebytkový, i když zatím jenom mírně. Byl rozeslán všem
jako příloha k pozvánce na dnešní jednání. Nejsou známé výše dotací, které by pak měly hospodaření
ještě více pomoci. Cílem je během pár let vrátit na účet OSH úspory, které musely být čerpány
v uplynulých letech.
Na závěr svého příspěvku se br. Mlejnek rozloučil a požádal přítomné o vyřízení poděkování za
dobrou spolupráci, kterou měl se sbory okresu Semily v minulých letech.
Shromáždění představitelé vzali zprávu bez připomínek na vědomí.
V dalším bodě rozebral br. Jiřička Plán práce na rok 2018. Přestože nebyl přímo v sále příliš velký
zájem o školení hospodářů, připomněl důležitost školení, které proběhlo v roce 2017 a připomínal
povinnosti sborů zasílat přehledy o majetku a závazcích, které musí být prostřednictvím OSH u sborů
s jednoduchým účetnictvím, případně napřímo u sboru s podvojným účetnictvím zaslány na
rejstříkový soud. Nesplnění této povinnosti odřízne sbor od možnosti čerpat dotace. Dále připomněl
nutnost nenechávat výměnu členských průkazů, kterým končí plošně platnost na konci letošního
roku, na poslední chvíli, aby se vše stihlo včas a ke spokojenosti jak sborů, tak OSH.
Br. Jaroslav Pochop přednesl Zprávu kontrolní a revizní rady OSH Semily, protože br. Miksánek se
omluvil z dnešního jednání pro pobyt v lázních. Rada zasedala během roku několikrát a neshledala
žádných pochybení v hospodaření a vedení účetnictví i evidence majetku. Byla provedena řádná
inventura doplněná navíc o fyzickou předávací inventuru k 1.1.2018, kdy došlo k předání hospodaření
od Milana Mlejnka na Kateřinu slavíkovou
Shromáždění představitelé vzali zprávu bez připomínek na vědomí.
Br. Pavel Vejnar informoval přítomné a aktivitách Aktivu Zasloužilých hasičů. VV OSH Semily se sešel
se Zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři okresu semily v listopadu v hasičské zbrojnici ve
Vysokém nad Jizerou. Setkání mělo důstojný průběh a přispěla k tomu i přítomnost harmonikáře,
takže se všichni pěkně pobavili. Bohužel přes všechna ujištění neproběhlo setkání Zasloužilých hasičů
kraje v okrese Jablonec nad Nisou. Snad bude na jaře 2018. Br. Vejnar ještě připomněl úmrtí několika
zasloužilých hasičů a také doplnění Alamanachu o br. Řáhu a br. Blažka. Navrhl také
zadokumentování hasičských praporů v okrese
Shromáždění představitelé vzali zprávu na vědomí.

Na začátku diskuse byl br. Milanu Mlejnkovi předán dar od všech sborů okresu a od OSH Semily u
příležitosti jeho odchodu na odpočinek a bylo mu poděkováno před rozvinutou zástavou OSH.
Následně přednesli zdravice přítomní hosté.
Pan ředitel ÚO HZS v Semilech, plk. Kovalský hovořil o připravovaném novém zákonu o požární
ochraně, který se dá čekat kolem roku 2020. Zmínil nedostatek pracovníků v HZS LK, aktuálně chybí
informatici a operátoři KOPIS. Požádal o propagaci MČR v Požárním sportu, které bude letos v Liberci.
Informoval o odchodu br. Plk. Jaroslava Víznera, náměstka krajského ředitele HZS pro oblast CO, do
důchodu. Na jeho místo nastoupil Mgr. Málek z ÚO Česká Lípa. Hovořil o dobíhajících dotací na
dopravní automobily a CAS. Zatím není známo, jak to bude s novou vládou pokračovat. Za rok 2017
byl zaznamenán rekordní počet výjezdů. Došlo k navýšení proti loňsku o 20% (nárazová vody, těžký
sníh, prudký vítr). Informoval rovněž o akcích HZS u příležitosti oslav vzniku republiky. Noví příslušníci
budou skládat přísahu v Praze a v hlavním městě se připravuje i přehlídka bezpečnostních sborů
republiky. V závěru svého vystoupení poděkoval za spolupráci a popřál hodně zdaru v roce 2018.
Ředitel pobočky HVP, a.s., Jičín informoval o aktivitách pojišťovny a nových produktech a o úspěších,
kterých pojišťovna v uplynulém roce dosáhla. Připomněl možnost pojištění všech akcí sboru v daném
roce pod jednou smlouvou. Poděkoval za spolupráci s OSH, s jednotlivými agenty v okrese.
Informoval o pozitivním výsledku hospodaření pojišťovny za loňský rok i přes značná plnění kvůli
vichřicím.
Br. Vejnar se vrátil k otázce zmapování praporů a navrhl do usnesení přidat bod týkající se této
problematiky. V první fázi nafotit a pak nějak zveřejnit.
Br. Starosta – OSH zajistí nafocení ve spolupráci s okrsky. Materiál zveřejníme ke stažení na webu a
uvidíme, jak s ním pracovat dál.
-

Bude snaha OSH šetřit tak, aby do konce tohoto funkčního období byl vyrovnán deficit za
minulé roky.

Br. Ducháček – dotaz, zda je zákonným způsobem řešena ochrana dat na webu evidence SDH.
Odpověď: ANO.
Br. Otmar – je výročí republiky. Dalo by se k této příležitosti udělat setkání praporů okresu Semily,
třeba přímo 28. října…..
Br. Mlejnek – zvyšují se provozní náklady OSH. Především se zdražuje poštovné. Je potřeba zajistit emailové adresy pro elektronickou komunikaci se sbory. E-maily a SMS zprávami se ušetří značné
prostředky na poštovném. E-maily nenahlásilo ještě cca 20 sborů v okrese. Hlášení o majetku je
potřeba dodat na OSH do 31. května. Pozor, hlásí se v tabulce, kde se často chybuje – uvádí se
v tisících. Pokud se uvede celé číslo, tak je to totálně zkreslené…. Dále navrhl při rušení členství
mladých hasičů a dorostu odevzdávat průkazy, Jsou zaznamenány případy zneužití už neplatného
průkazu. Odevzdání průkazu by mělo být podmínkou pro zrušení členství u mládeže a dorostu.
Další letitý problém je s pozdním odhlašováním členů. Pokud se nestihne do konce roku, je sbor
povinen zaplatit odvod za člena i v případě ukončení členství během ledna nebo února daného
roku.
Br. Matyáš – bylo by dobré poptat účelnost některých řádků v ročním hlášení o činnosti. Zda to vůbec
někdo čte, zpracovává, zda je to vůbec potřeba (brigádnické hodiny apod….) přijde mi to jako
zbytečnost, kde si stejně každý píše, co ho napadne, aby tam jen „něco“ bylo.

Br. Sucharda pak přečetl návrh usnesení. Návrh byl doplněn z diskuse o postup fotografování
praporů, stanovení termínu vybírání vratek okrsky za včasný odvod členského příspěvku a povinnosti
sborům včas odhlašovat členy a vracet průkazy mladých hasičů a dorostu.
Shromáždění představitelé tento návrh naprostou většinou schválili.
Závěrečného slova se ujal br. Starosta. Poděkoval všem za vytrvalost při jednání a popřál všem pevné
zdraví, spokojenost a úspěchy v letošním roce.

Jednání bylo ukončeno v 17 hodin 50 minut.

Zapsal: Ladislav Jiřička

