Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 31. 1. 2019 v Semilech
Setkání zahájil v 16:15 hodin náměstek starosty OSH Semily, br. Ladislav Jiřička, který
z pověření starosty jednání dále řídil.
Přivítal všechny přítomné a zvláště milé hosty: mj. Pavla Vitáka, vedoucího oddělení
IZS ÚO HZS Semily, Břetilava Holšána, ředitele HVP, oblast Jičín, Pavla Vejnara,
vedoucího aktivu ZH okresu Semily a člena krajského aktivu ZH. Dále přivítal přítomné
starosty obcí okresu Semily a redaktorku Hasičských novin, Věru Nutilovou.
Chvílí ticha bylo pietně vzpomenuto na zemřelé hasiče.
Bylo navrženo složení návrhové komise: bři. Sucharda, Doškař a Hybl. Byl rovněž
představen program jednání. Přítomní schválili složení komise i program jednohlasně.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Zpráva o činnosti za rok 2018
Plán práce na rok 2019
Zpráva o hospodaření OSH za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
Zpráva kontrolní a revizní rady.
Zpráva aktivu ZH
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Ad 2) Bratr starosta přednesl zprávu o činnosti OSH za rok 2018. Na okrese Semily
působilo 109 sborů a v nich 7050 členů, z toho je cca 1.000 mladých hasičů. Byl splněn
loni odsouhlasený plán práce. Proběhly všechny plánované soutěže, školení a další akce.
Starosta poděkoval všem sportovcům za dosažená umístění, ocenil práci vedoucích
mladých hasičů, okomentoval práci kanceláře OSH. Přiblížil situaci kolem volby
starosty našeho sdružení na podzim 2018 a poděkoval představitelům sborů za aktivní
účast na oslavách 100 let od vzniku republiky.
Ad 3) Bratr starosta přednesl návrh plánu práce na rok 2019. Je v podstatě podobný
jako v roce 2018, ale navíc obsahuje uspořádání krajského kola Plamene a soutěže
dorostu.
Ad 4) Sestra Kateřina Slavíková přednesla výsledek hospodaření za rok 2018. To
skončilo přebytkem ve výši 92.569,69 Kč. Byly obdrženy všechny plánované dotace.
Velké poděkování patří Hasičské vzájemné pojišťovně za podporu především dětských
soutěží. Stejně tak velké poděkování městu Semily a Turnov, firmám AVE a Ontex a
dalším drobnějším podporovatelům. Rozpočet na rok 2019 počítá s příjmem dotací ve
stejném objemu jako v roce loňském. Je připraven opět jako přebytkový,

předpokládaný přebytek by mohl činit 5.000,- Kč. Jde však o hrubá čísla, protože není
známa výše dotačních podpor a i odhad vlastních příjmů jde odhadnout jen zhruba.
Sestra Slavíková dále informovala o postupu ve věci dokumentace hasičských praporů,
na které aktuálně pracuje br. Hanousek. Vše bude zveřejněno ve formátu .pdf na webu
OSH. Bude sem možné přidávat i případně nově pořízené prapory.
Informovala také o návštěvě p. Navrátila z Okresního archivu, který nabízí převzetí do
péče staré spolkové materiály, kde budou archivovány a zpřístupněny badatelské
veřejnosti.
Dále připomněla nutnost žádat s dostatečným předstihem o vyznamenání aktivních a
zasloužilých členů sborů, protože některá vyznamenání prochází poměrně dlouhým
schvalovacím procesem a nemusí se stihnout termín zamýšleného předání.
Požádala rovněž o aktualizaci e-mailových kontaktů, aby mohla probíhat efektivní
komunikace a předávání informací z OSH do sborů.
Ad 5) Br. Miloslav Miksánek přednesl zprávu Kontrolní a revizní rady. Rada se sešla
několikrát během roku, zabývala se provozními záležitostmi a průběžnou kontrolou
hospodaření. Na přelomu roku byla provedena inventura. Vše je v pořádku, pouze chybí
informace o řešení nedoplatku na odvodu členských příspěvků od SDH Chutnovka.
Rada se rovněž pozastavila nad nedodržováním povinnosti sborů podávat prohlášení o
majetku.
Ad 6) Br. Pavel Vejnar informoval o činnosti Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Semily
a potažmo i Libereckého kraje. Ocenil zájem hejtmana Libereckého kraje, Martina
Půty o práci dobrovolných hasičů i těch, kteří jsou již mimo aktivní činnost. Komentoval
akci focení praporů, což je dokument pro příští generace. Zasloužilí hasiči byli pozváni
na M ČR v požárním sportu v Liberci. ZH se snaží být i nadále aktivní ve sborech,
okrscích i na OSH. V listopadu proběhlo setkání ZH s VV OSH Semily ve Vysokém nad
Jizerou, kterému bylo přítomno přes 90 účastníků. V roce 2019 se chystá setkání ZH
Libereckého kraje v okrese Česká Lípa. Okresní setkání pak bude na podzim v Mašově.
Na závěr svého příspěvku vzpomenul aktuálního úmrtí držitele titulu ZH, br. Paulů
z Bukoviny.
Ad 7)
Jako první v diskusi vystoupil mjr. Pavel Viták. Přednesl zdravici, informoval o
statistice událostí a JPO. Vzrostl počet planých poplachů, mírně poklesl počet výjezdů.
Dobrovolné jednotky zasahovaly samy při 76 událostech z celkových 573 výjezdů.
Aktuální situace u HZS v okrese Semily je, že na stanici Semily je podstav a akutně se
řeší nábor tří nových příslušníků. V oblasti techniky postupuje obměna. V Turnově je
nový žebřík, v Semilech technický automobil a je vylepšen vyprošťovací automobil
v Semilech. Na okrese působí 61 JPO. Díky dotacím LK a MV pokračuje obměna a
repase techniky, běží odborné kursy a spolupráce HZS a JPO je na velmi vysoké úrovni.
Na závěr poděkoval sborům za spolupráci, která je vidět především v udržování
akceschopnosti JPO.
Další v diskusi vystoupil Břetislav Holšán. Poděkoval za spolupráci, ocenil úžasnou práci
s mládeží a kvalitu organizace soutěží. Poděkoval za udržování hasičských tradic a

údržbu historické hasičské techniky. Aktuálně probíhá audit pojišťovny jako vždy na
začátku roku. Plán pojištění za rok 2018 byl splněn, pojišťovna je partnerem mnoha
významných firem a institucí. HVP podporuje hasičské soutěže a podniky. V závěru
popřál hodně úspěchů, zdraví a co nejméně výjezdů. Dále pak sílu k pořádání
kulturních a sportovních akcí v roce 2019.
Dále vystoupila redaktorka Hasičských novin, ses. Věra Nutilová. Pozdravila přítomné a
informovala o představování sborů v Deníku. Každou středu vychází medailonky
hasičských sborů, což může být dobrá reklama.
Dalším diskutujícím byl br. starosta Arnošt Černý: Sbor Chutnovka nezaplatil
stanovenou výši členských příspěvků. Proběhlo již jedno jednání, kde bylo přislíbeno
zjednat nápravu, což se ale dosud nestalo. Starosta proto pojede ze vedoucími
představiteli sboru osobně. Nezaplacení odvodů je hrubým porušením stanov.
Ve věci nedodání prohlášení o majetku – sbory, které toto nesplní, se odříznou od
možnosti čerpání dotací. V dotačním řízení LK například sbor, který toto nemá
v pořádku, automaticky vypadává z hodnocení.
Br. Otmar – vždyť to přiznání je jen jedna stránka A4 s pár vyplňovanými řádky…..
Br. Jiřička – v minulosti k tomu OSH připravil věcné školení. Kdo podává daňové
přiznání, použije údaje do prohlášení…..
Br. Jindřišek – Poniklá se zúčastnila kvalifikace na mezinárodní mistrovství v CTIF ve
Švýcarsku. O této akci ale byla velmi malá informovanost ze strany sdružení, přestože
pořadatelem bylo pražské ústředí. Velký problém byl s rozhodčími, kteří dělali velké
chyby. Proto velké poděkování rozhodčím u nás v okrese, kteří jsou velmi fundovaní a
zodpovědní.
Br. Miksánek – máme kvalitní rozhodčí, za které se rozhodně nemusíme stydět.
Br. Vejnar -připomněl poslední možnost nafotit prapory a zapojit se do toho projektu.
Koordinátorem je Pavel Vejnar, zpracovatelem Jiří Hanousek z Bukoviny.
Br. Jiřička: Je na místě poděkovat všem, kdo pomáhají šíří dobré jméno hasičstva mezi
veřejností.
Rozpočet za loňský rok skončil přebytkem, ale…. Rozpočet na letošní rok je připraven
také jako přebytkový, ale…. Pořádáme soutěže, kterých se účastní stále rostoucí počet
soutěžících. Je to dobré, ale….. V rozpočtu OSH jsou už léta poměrně vysoké částky na
zajištění soutěží. Stačí se poctivě podívat na rozpočty pár let zpátky. Ano, je potřeba
soutěžit a soutěžící motivovat, ale….. Zažíváme aktuálně léta hojnosti. Dostáváme
dotace, jsou sponzorské dary, podpora od samospráv, ale toto nemusí trvat věčně. Dříve
nebo později přijde krise a tok peněz skončí, Co bude potom? Zvedli jsme odvod
z členských příspěvků, abychom naplnili pokladnu OSH, ale žádné výrazné přebytky
v rozpočtu nejsou…. Vybízím proto k diskusi na úrovni okrsků, odborných rad a i
výkonného výboru OSH. Rok 2020 přinese volby a obměnu orgánů napříč celým
sdružením. Předejme nástupcům OSH v dobré kondici…..
Br. Bachtík – předejme raději běžící a fungující okres, než mamon…

Br. Jiřička – diskutujme o tom, máme na to rok. Nechtěl bych, aby došlo k situaci:
konec – nemáme na to…..
Br. starosta Arnošt Černý – Je to na zvážení, roste počet soutěžících, jsou zbytky jídel,
náklady obrovsky rostou…
Br. Miksánek – mnohdy se ušetřit dá, mnohé se dá řešit v jiné cenové hladině. Prostor tu
je, diskutujme o tom.
Blíží se volby. Je třeba přemýšlet už teď a šikovné lidi na funkce připravit. Je potřeba
tipovat a jednat včas.
Je fajn, že vedeme děti ke sportu a hasičině. Ve sborech je tak potenciál příslušníků
HZS, Děkuji proto všem vedoucím, že pracují s dětmi.
Br. Vejnar – to co dělá okres Semily je v republice v mnohých oblastech unikum. Někde
to jde lépe, jinde hůř. V dětech je naše budoucnost a je nutné hledat nové zdroje
financování jinde……

Ad 8) Bratr Sucharda přednesl návrh usnesení.
Br. Otmar upozornil na nutnost doplnit bod ohledně výše odvodu členského příspěvku.
Ten zůstává stejný jako dosud (100 Kč/člen bez rozdílu věku), ale mělo by to být součástí
usnesení….
Následně bylo usnesení jednohlasně všemi přítomnými představiteli SDH okresu Semily
schváleno.
Ad 9) Jednání ukončil řídící po vyčerpání všech bodů programu v 18:05 hodin.

