Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného dne 5.12.2019 od 15:00 hodin
v prostorách OSH Semily
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Zápis z minulého jednání
3) Schválení navržených vyznamenání
4) Zpráva o hospodaření OSH
5) Zasloužilí hasiči
6) Informace z VV KSH
7) Informace z Rady soutěží
8) Volby, příprava shromáždění starostů
9) Diskuze
10) Závěr
Jednání zahájil br. starosta.
Starosta přednesl návrh programu jednání VV
VV jednohlasně navržený program schválil.
Ad 1) Zapisovatelem jednání určil br. starosta br. Ladislava Jiřičku a za ověřovatele navrhl
br. Novotného a br. Tomeše.
VV schválil navržené ověřovatele zápisu jednohlasně.
Ad 2) Bratr Jiřička přečetl zápis z minulého zasedání VV.
VV vzal zápis na vědomí.
Ad 3) Bratr Bachtík předložil VV návrhy vyznamenání, které kancelář OSH obdržela do doby
dnešního jednání. Všechny obdržené návrhy jsou opodstatněné a je splněna posloupnost dle
Statutu.
VV jednohlasně schválil předložené návrhy na vyznamenání aktivních členů ve sborech.
Ad 4) Sestra Slavíková přednesla informace o hospodaření OSH. Držíme se schváleného
rozpočtu. Proběhlo vyúčtování dotací, většina z nich je už i proplacena. Připravuje se rozpočet
na příští rok. Bude připraven bez zohlednění dotačních podpor, které nejsou v době
schvalování zasmluvněny. OSH má k dispozici kalkulaci nákladů na překážky. Podpora od
pivovaru Litovel je proplacena. Rozpočet za rok 2019 by měl skončit přebytkem.
VV vzal informace hospodářky na vědomí.
Ad 5) Bratr Vejnar poděkoval hasičům z Mašova za přípravu a zajištění setkání ZH a
dlouholetých funkcionářů OSH, které proběhlo 15. listopadu v Mašově. Vcelku hladký
průběh. Neproběhly však volby Aktivu ZH okresu Semily.
VV doporučuje zachovat stávajícího předsedu a volby předsedy a jeho zástupce uskutečnit na
Shromáždění delegátů sborů, kam budou ZH rovněž pozváni.
Ad 6) Informace z VV KSH přednesl br. starosta: Je stanoven klíč k volbám delegátů na
sjezd v roce 2020 – 1 delegát na 1200 členů. Bylo odsouhlaseno změnit v grantových
pravidlech možnost zohlednění 40% nákladů na stravu a občerstvení. Od roku 2021 uvažuje

KSH o odvodu částky na člena z OSH na KSH. Pak by kraj financoval krajská kola a krajské
akce cele sám, bez podílu okresů, jak je tomu dosud.
VV vzal informace z VV KSH na vědomí a uložil přípravnému výboru SD SDH okresu Semily
zohlednit informaci k volbám.
Ad 7) Informace z Rady soutěží KSH přednesl br. Mašek: Je snaha o sloučení okresních kol
do jednoho, a to konkrétně do našeho, protože v ostatních okresech není o PS tak velký zájem.
Zároveň by to bylo i krajské kolo….. Toto už projednala na úrovni okresu Rada velitelů
s negativním výsledkem.
VV s odkazem na své dřívější rozhodnutí s tímto opět nesouhlasí z důvodu snahy udržet
úroveň našeho okresního kola v PS.
Dále je snaha o zavedení jednotných strojů, což i na úrovni kraje těžko proveditelné…..
Údajně není dostatečný přehled o rozhodčích….
Od roku 2021 musí být krajská kola odsoutěžena už do 30.6. daného roku…..
Ad 8) Volby, příprava shromáždění starostů
Br. Bachtík připravil statistické údaje z minulého shromáždění: přítomno bylo 114 delegátů a
46 hostů.
VV tedy na Shromáždění představitelů (starostů) sborů navrhuje na Shromáždění delegátů
sborů:
• Pro období let 2020 – 2025 čtyři náměstky starosty OSH
• Pro období let 2020 -2025 čtyři zástupce do VV KSH a to starostu OSH, 1 člena VV
OSH, 1 člena Rady mládeže a 1 člena Rady velitelů
• Na Krajské shromáždění za okres Semily navrhuje osm delegátů a to starostu OSH,
náměstky starosty OSH, vedoucího Revizní rady, vedoucího Rady mládeže a
vedoucího Rady velitelů.
• Na republikový sjezd v roce 2020 pět delegátů a to starostu OSH a náměstky starosty
OSH, jako náhradníky pak navrhuje vedoucí rad.
• Složit pracovní předsednictvo Shromáždění delegátů SDH okresu Semily následovně
– 12 členů
VV pověřuje řízením Shromáždění delegátů SDH okresu Semily br. Ladislava Jiřičku
VV svolává Shromáždění představitelů SDH do KC Golf. Ukládá kanceláři OSH Semily
zajistit termín a informovat o tom sbory okresu Semily.
Ad 9) Diskuse:
Br. Miksánek: V Mašově byla zpráva o činnosti OSH velmi slabá. Byl to víceméně výčet
soutěží. Zprávy na shromáždění starostů a delegátů jsou zapotřebí více připravit. Pracují
dobře rady, nemáme pouze soutěže….
Br. starosta: Asi jsem to podcenil. Nechtěl jsem to moc natahovat, aby se mohli přítomní
pobavit mezi sebou. Ale beru to na sebe a další zprávy budou rozsáhlejší.
Br. Vejnar: V Mašově bylo vše na bedrech starosty. Jednání by měl vést někdo jiný.
Za ZH popřál hezké svátky a poděkoval za pozvání ZH na Shromáždění delegátů.
Br. Tomeš: Popřál hodně zdraví a štěstí. Popřál i úspěchy do dalších let dětem, dorostu,
sportovcům. Ne to krásné, jak to v rámci okresu funguje a nenechme si to rozbít. Hasiči jsou
chlouba semilského okresu.

Br. starosta: popřál rovněž hezké vánoce, zdraví, štěstí a úspěchy v životě osobním i
hasičském.
Starosta ukončil jednání v 17:15 hodin

