Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 17.12.2020 videokonference
Členům VV byly předem zaslány přístupové údaje a rovněž podklady k jednání.
Program:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) připomínky a dotazy k zápisu z minulého jednání
3) schválení navržených vyznamenání
4) zpráva o hospodaření OSH
5) Zasloužilí hasiči
6) zprávy z odborných rad
7) Shromáždění přestavitelů SDH
8) Diskuze
9) Závěr

br. Jiřička, br. Bachtík, br. Čermák
ses. Slavíková
br. Vejnar
vedoucí odborných rad

Jednání zahájila starostka OSH, ses. Kateřina Slavíková. I přes neúčast několika členů VV a
vedoucích OR bylo jednání usnášeníschopné.
Ad 1)K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem jednání určen br.
Jiřička, ověřovateli navržení bři. Čermák a Bachtík
VV schválil navržený program a i ověřovatele zápisu.
Ad 2)Zápis z minulého jednání nebyl čten, všichni jej obdrželi přílohou k pozvánce.
Br. Jiřička: Jaká je situace se soutěžní stříkačkou od Libereckého kraje?
Br. Čermák: Stříkačka je, zatím je umístěna v Bozkově, připravuje se její záběh a následně
školení pro obsluhu (strojníky).
Ses. starostka: Pohár dráčka Soptíka jako celek neproběhl, byla jen soutěž v Jablonci nad
Jizerou. Děkuji organizátorům za její uspořádání.
VV vzal zápis na vědomí.
Ad 3) Br. Bachtík informoval o návrzích na vyznamenání. Všechny návrhy jsou
akceptovatelné. U některých jde o dodatečné schválení, protože nebyl kvůli pandemii VV.
VV schválil všechny navržená vyznamenání.
Ad 4) Ses. starostka následně informovala o hospodaření OSH do současné doby. Schválený
rozpočet pro letošní rok bude dodržen. Dotací od Libereckého kraje jsme se vzdali, protože
akce se neuskutečnily. Dotace z MŠMT jsou vyčerpány, totéž dotace z MV a dotace Města
Turnova na mládež rovněž. Výraznějším výdajem byla oprava služebního auta a doplatek
soutěžní stříkačky. Vše se povedlo ale zahrnout do dotačních nákladů. Dotace sborům od
MŠMT byly vyplaceny. Podařilo se mi sehnat sponzorský dar na vybavení kanceláře.
Dále vysloven apel na včasné zaplacení členských příspěvků do konce ledna příštího roku.
Doporučeno sborům kontaktovat OSH pro odsouhlasení počtu členů – výše odvodů a
variabilních symbolů pro platbu.
Ještě je tu záležitost okrsku Studenecko – podali pozdě žádost o výplatu vratky za včasné
uhrazení členských příspěvků. Bylo stanoveno do listopadu a termín nebyl okrskem dodržen.
VV vzal zprávu o hospodaření na vědomí.
VV zamítl žádost o pozdní výplatu vratky z odvodů čl. příspěvků okrsku Studenecko.

Ad 5) Br. Vejnar informoval o Aktivu Zasloužilých hasičů. Krajské volby ještě neproběhly.
V návrhu je udělení titulu Zasloužilý hasič br. Jiřímu Hanouskovi z bukoviny u Čisté. Zatím
neproběhlo v Přibyslavi. Okres Liberec měl uspořádat letošní krajské setkání ZH. To ale
stejně jako naše okresní setkání ZH se členy VV a dlouholetými funkcionáři kvůli koronaviru
neproběhlo.
VV vzal informace z Aktivu ZH na vědomí.
Ad 6) Informace z OR:
OKRR – proběhla schůzka v kanceláři OSH. Průběžně bylo kontrolováno hospodaření OSH a
byl připraven plán inventur a připravuje se plán práce revizní rady na rok 2021. Inventury
proběhnou trochu později, konkrétně 11.1.2021. V plánu je školení na dotace a hospodaření
sborů. Dále je potřeba dořešit, kdo bude podepisovat účetní doklady, když starostka vykonává
funkci administrativní pracovnice kanceláře OSH.
VV vzal informaci OKRR na vědomí.
VV určuje k podepisování účetních dokladů OSH náměstky br. Miksánka a br. Bachtíka
VV schvaluje složení komise pro dokladovou inventuru dne 4.1.2021 ve složení Mlejnek,
Vrána, Vejnarová.
VV schvaluje složení komise pro kompletní inventarizaci dne 11.1.2021 – ve složení kompletní
OKRR.
OORV – proběhla v plném počtu členů. Bylo poděkováno odcházejícímu vedoucímu br.
Maškovi a předán mu Pamětní list. Projednala a schválila se pravidla Poháru OSH na rok
2021 a byl vyhodnocen ročník 2020. Do ročníku 2021 je přihlášeno 9 sborů. OORV navrhuje
v příští sezóně odjet okresní soutěž v PS a okresní soutěž dorostu s novou soutěžní stříkačkou.
Okresní kolo v PS je plánováno na 12.6.2021. Je třeba aktualizovat seznam rozhodčích a je
potřeba novou stříkačku pojistit.
VV vzal informace OORV na vědomí a ukládá starostce zajistit aktualizaci pojistné smlouvy
s ohledem na drahý nový soutěžní stroj.
OORM – byl zatím odložen podzimní ZHV, ale předpokládá se jeho zrušení. Toto je v gesci
VV. Jarní kolo bude řešeno dle platných pandemických omezení. Připravené termíny jsou:
22.5.2021 okresní kolo Plamenu v Košťálově, 23.5.2021 okresní kolo dorostu v Poniklé.
Další ZHV pak 16.10.2021 ve Vysokém nad Jizerou. Krajské soutěže dětí a dorostu jsou
plánovány na 4.-6.6.2021 v Zákupech (ČL). Do krajské rady mládeže za okres Semily jsou
nominováni Pavel Štěpánek a Káťa Malá. Školení vedoucích se bude připravovat dle aktuální
situace. Pokud by se měly v rámci tohoto školení řešit přípravy na dotace, pak je to potřeba
oddělit, protože v řásném termínu už bude pozdě. Tyto informace přednesl br. Štěpánek.
Kalendář soutěže o pohár dráčka Soptíka je schválen, soutěže začínají 2.5.2021
v Košťálově a končí 2.10.2021 v Jablonci nad Jizerou. Kompletní kalendář bude
na webu OSH.
VV vzal přednesené informace na vědomí.
VV dodatečně ruší podzimní kolo hry Plamen v ročníku 2020/2021.
VV pověřuje OORM operativním konáním ve věci příprav a realizace okresního kola soutěže
Plamen a dorostu dle aktuálních protipandemických opatřeních.
Ad 7) Shromáždění představitelů SDH.
Zatím přípravy vůbec neběží, protože
protiepidemiologická opatření jeho konání neumožňují. Návrh rozpočtu bude v konceptu
rozeslán členům VV OSH a po zohlednění připomínek bude návrh rozeslán na sbory.
Br. Miksánek: do schválení rozpočtu je třeba hospodařit v rozpočtovém provizoriu.
VV bere na vědomí informace o přípravě Shromáždění představitelů SDH okresu Semily.

VV schvaluje hospodaření OSH v roce 2021 do schválení rozpočtu OSH Shromážděním
představitelů SDH dle pravidel rozpočtového provizoria.
Ad 8) Diskuse:
Br. Vejnar: Zasloužilí hasiči okresu Semily si na okresním shromáždění zvolil za předsedu
Pavla Vejnara a zástupce Jaroslava Pochopa.
Br. Hrůša: za Turnovský okrsek přeje starostce a VV zdar v další práci.
Br. Mlejnek: co nejvíce využívat opravené služební auto ke služebním cestám a tím
minimalizovat „drahé“ cesťáky.
Br. Čermák: Jak to vypadá s Radou prevence? Naposledy byla na jaře a od té doby ne.
Br. Bachtík: letos budou vyhodnocovat i krajské kolo PO očima dětí, takže činnost určitě bude
větší…..
Br.Miksánek: mělo by se na prevenci zapracovat. Třeba besedy se seniory apod.
Br. Otmar: krajské shromáždění už bylo?
Ses. starostka: Dosud neproběhlo.
Br. Otmar: budou naši zástupci usilovat o nějaké funkce na kraji nebo i na sjezdu? Máme
nějaké nominace do vyšších orgánů?
Ses. starostka: nikoho jsme do funkcí nedelegovali. K postupu dalších voleb bychom se měli
v budoucnu sólo věnovat.
Br. Bachtík: náměstky krajského starosty/starostky jsou automaticky starostové OSH……
Br. Miksánek: měli bychom se za okres shodnout na nějaké podpoře a udělat si k tomu
samostatné setkání nebo konferenci před krajským shromážděním…..
Br. Miksánek: Bylo by dobré zmapovat historii našich sborů za posledních 15 let od vydání
„Kroniky“ a doplnit sbory, které tam nejsou. Oslovit sbory k dodání podkladů….
Ses. starostka: obešlu sbory e-mailem s termínem do 30.4.2021 a vyvěsím to na stránky OSH.
Br. Nesvadba: Bylo by dobré sjednotit stříkačky pro vyšší kola soutěží…..
Br. Čermák: Vznesu tento dotaz na republikovou radu mládeže.
Br. Štěpánek: těchto stříkaček je proti minulým obdobím už hodně, tak by to mohlo projít…..
Br. Jiřička: Tlumočil poděkování za dárek k narozeninám bývalému starostovi OSH, br.
Černému.
Br. Miksánek: VV by měl zvážit odměnu starostce, když teď dělá nejen administrativu, ale je
také ve funkci. Navrhuje sloučit dosavadní odměnu starosty s platem.
O návrhu hlasováno. VV předložený návrh většinou hlasů schválil. Nikdo nebyl proti.
Hlasování se zdrželi bři. Jiřička, Hybl a Bachtík.
Br. Čermák: je potřeba, aby pořadatelé soutěží dávali termíny na OSH, aby se jednotlivé
soutěže daly zařadit do kalendáře soutěží. Tím pak vznikne účastníkům možnost žádost o
dotaci v „Můj klub“.
Ses. starostka: není to problém, jen to sbory musí dat na OSH vědět, abychom to tam mohli
zapsat.
Br. Otmar: Jak to bude na přelomu roku s hlášením o činnosti ze sborů?
Ses. starostka: informace k tomu obdrží sbory na začátku ledna. Opět se bude vyplňovat
elektronicky a je potřeba to udělat do konce ledna 2021.
Ad 9) konferenci ukončila starostka v 17:48 hodin a popřála všem klidné vánoční svátky a
pevné zdraví.
Zapsal: Jiřička Ladislav

