1. Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 31.3.2021 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 delegátů okresů LK
8) Diskuze
9) Závěr

br. Vaníček, br. Doškař, br. Drešer

ses. Slavíková
br. Vejnar
vedoucí odborných rad

Jednání zahájila starostka OSH, ses. Kateřina Slavíková.
VV se sešel v počtu 16 a jednání bylo usnášeníschopné.
Bod 1) K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem jednání určen br.
Vaníček, ověřovateli navržení br. Doškař a br. Drešer
VV schválil navržený program a i ověřovatele zápisu.
Bod 2) Zápis z minulého jednání nebyl čten, všichni jej obdrželi přílohou k pozvánce.
K zápisu z minulého jednání nebyly žádné připomínky.
VV vzal zápis na vědomí.
Bod 3) Starostka OSH ses. Slavíková informovala o návrzích na vyznamenání, jen ze sboru
Bukovina u Čisté (viz příloha č.1)
Br. Jiřička: dotaz-jestli mají splněny podmínky
Ses. starostka: dle evidence zkontrolováno-splněno
VV schválil všechny navržená vyznamenání.
Bod 4) Ses. starostka informovala o hospodaření OSH do současné doby, nic zvláštního se
neděje. Přišla faktura za nábytek, s tím se počítalo. Dále přišla faktura za opravu auta,
mimořádný výdaj s tím se nepočítalo. Ještě k rozpočtu, podala jsem žádost na Liberecký kraj
na provoz a mzdové náklady ve výši 125.000,-Kč. Smlouva podepsaná a peníze již na účtu.
Dále jsem sehnala sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč a jestli nemáte další možné tipy, koho
bych se mohla zeptat ohledně sponzorů.
Informace z kanceláře OSH-ses. starostka: Proběhla inventura. Na začátku roku byla
provedena kontrola hotovosti v pokladně, inventarizace zbylého majetku – vše v pořádku.
Daňové přiznání podáno. Rozvahu, výkaz a přílohu jsem poslala na Ústředí, aby zapsaly do
OR. Do centrální evidence doplněni vedoucí mládeže, kteří loni dělali zkoušky. Do konce
ledna mělo být podáno hlášení o činnosti za rok 2020, podalo 85 ze 109 sborů, každý rok se
počet odevzdaných hlášení zvedá, děkuji za spolupráci. Za OSH jsem koncem února hlášení o
činnosti podala také.
Dále informace ohledně registračních listů: registrační list kolektivu mladých hasičů –

odevzdaly skoro všichni. Registrační list sportovních oddílů sborů – odevzdáno málo. Ses.
starostka žádá OORV jestli by bylo možno dát do OZ postupových soutěží a OP jako
podmínku účasti je odevzdání tohoto listu.
Br. Nesvadba: dobrý nápad-podmínka by to mohla být
Registrační list akademické skupiny – střední škola v Semilech obor PO – odevzdali, splnili.
OSH – zaregistrováno do rejstříku sportu ohledně dotací na MŠMT
Příspěvky – placení probíhalo většinou přes účet. Nezaplatily čtyři sbory, tři z nich zaplatí –
pozapomněli na to. Chutnovka platit nechce-sbor bude znova upozorněn na zaplacení
příspěvků.
Problém v odhlašování členů, některé sbory odhlašují členy až v lednu a nechtějí za ně platit,
tím vzniká rozpor v počtu členů. Připomínka – upozornit znovu sbory na nutnost odhlášení
členů do konce kalendářního roku.
Odvody byly poslány na SH ČMS – za hasiče, mladé hasiče, za mzdy a účetnictví.
V únoru bylo na sbory zasláno připomenutí výkazu o přehledu majetku a závazcích, zaslat do
31.8 2021 na OSH.
PO očima dětí – výkresy již odevzdány, po 11.dubnu se uvidí jakým způsobem proběhne
vyhlášení. OSH má na starosti i krajské kolo, to vyhodnocuje Krajská rada, za OSH jdou ceny
a poháry.
Br. Mlejnek: návrh – doporučení ohledně sboru Chutnovka, neplacení příspěvků-zkusit řešit
situaci se starostou obce Mírová pod Kozákovem
VV vzal zprávu o hospodaření a informace z kanceláře OSH na vědomí.
Bod 5) Zasloužilí hasiči
Br. Vejnar: zemřel dlouholetý zasloužilý hasič Jáchym Klinger-učitel, vedoucí kolektivu
mladých hasičů, 30let členem komise mládeže, přičinil se o zavedení Hry Plamen v okrese
Semily, byl starostou Studeneckého okrsku a náměstkem starosty OSH
V Lb kraji zemřel zasloužilý hasič Josef Kreif – starosta OSH Česká Lípa
Br. Vejnar dále informoval, že setkávání ZH v této problematické době není možné.
Dotaz: kdo dělá starostu OSH Česká Lípa
Ses. starostka: proběhly volby, starostou OSH Česká Lípa zvolen Miroslav Štěpán
VV vzal informace Br. Vejnara a ses. starostky na vědomí.
Bod 6) Informace z OR:
Br. Nesvadba: OORV se nesešla, situace to nedovoluje. Jednal jsem s br. P. Štěpánkem o
podmínkách stříkačky a ostatních věcí kolem provozu. Bude více času na zacvičení.
Navrhuji setkání v Bozkově s br. K. Čermákem a vše na místě probrat ohledně podmínek
půjčování, kontroly po vrácení, garančních podmínek atd..
Br. Čermák: stříkačka je zajetá, je na ni 10 Mh, dodavatel udělá první garanční prohlídku
všech mašin v kraji, dle domluvy je možno se sejít na hasičárně a vše si ukázat.
Mašina je odzkoušena, je zavedena strojnická kniha, základní prohlídku po půjčení jsme
schopni udělat.
Ses. starostka: smlouva je připravená k podpisu, pojistku řeší pobočka v Ústí nad Labem, aby
byla co nejvýhodnější
Br. Nesvadba: dotaz jak to dopadlo s otázkou sjednocením mašin na které se pojede
Br. Čermák: nepovedlo se nic vyřešit
Děti a dorost nikdo nic neví, dospělí by měli jet na mašiny FOX 3 z hlediska toho, že je na
sdružení mají a FOX 4 si půjčovat nechtějí. Není možné z nikoho dostat srozumitelnou
informaci.

Br. Štěpánek: OORM – celorepublikový aktiv zatím nebyl, ten má rozhodnout jak se bude
postupovat v soutěžích ve vyšších kolech, zatím platí že vyšší kola budou, nikdo je nezrušil.
Čeká se jak rozhodne vláda, jak se bude postupovat po rozvolňování, jaká budou nastavená
pravidla (na počet účastníků atd.), zatím se čeká.
Ses. starostka: děkuje
VV vzal přednesené informace na vědomí.

Bod 7) Shromáždění delegátů okresů Libereckého kraje
Se. starostka: informuje o termínu a místě konání, termín stanoven na 12.4.2021v Liberci na
Krajské úřadě. Pozvánky již rozeslány, zbytek materiálů k vyzvednutí na OSH.
Pozváni jen delegáti a hejtman Libereckého kraje, který akci zaštituje.
Br. Štěpánek: musí učinit dotaz na vedení HZS, jestli se může v této době zmiňované akce
zúčastnit, dá vědět. (vnitřní předpisy)
Se. starostka: náhradníkem je br. Houžvička
Br. Nesvadba: dotaz, jestli účast je nutná uniformách
Se. starostka: ano v uniformách
VV bere na vědomí informace o přípravě Shromáždění delegátů okresů LK
Bod 8) Diskuse:
Ses. starostka: Rozpočet – tabulka byla upravena, dle ještě zjištěných dostupných informací.
Pořadatelé Soptíka se dohodli, že budou přispívat na vyhodnocení, vše bylo upraveno a
rozepsáno tak, aby to bylo vidět .
Br. Čermák: Tato domluva pořadatelů Soptíka na spoluúčasti na vyhlášení platila již pro rok
2020, bylo již dříve domluveno, že jednotlivé pořadatelé budou nějakou částkou přispívat na
vyhlášení, jsem rád, že se to vyjasnilo.
Br. Nesvadba: měly proběhnout školení rozhodčích, jestli se posouvají? Teď to nelze udělat.
Bude hodně rozhodčích s propadlými zkouškami.
Br. Štěpánek: v tuhle chvíli nevím, ale u dětských rozhodčích se budou dělat školení
v průběhu roku, teď ne. A informace z Prahy je taková, že by měla být automaticky o rok
prodloužena odborná způsobilost.
Br. Vejnar: dotaz zda budou probíhat volby
Ses. starostka: ano budou probíhat, volba starosty a náměstků
Br. Vejnar: je někdo protikandidát ses. Brychcí
Ses. starostka: myslím, že nikdo
Br. Vejnar: ještě k úmrtí br. Klingera, rozloučení měl v kruhu rodinném, byla zaslána
kondolence?
Ses. starostka: ano kondolence byla zaslána
Br. Nesvadba: ses. Šimíková nekandiduje
Ses. starostka: ne nekandiduje
Br. Nesvadba: jediný kandidát ses. Brychcí?
Br. Vejnar: ano
Ses. starostka: zapomněla jsem na OKRR, zda něco nemá?
Br. Mlejnek: měl by být sestaven plán práce revizní rady, není možnost se scházet, až tak
nastane, tak se sestaví plán revizí do konce roku.
Br. Nesvadba: při poslední OORV se řeklo, aktualizovat stav-seznam rozhodčích na okrese

Ses. starostka: sbory nic nedodaly, poslat znovu na jednotlivé sbory tuto výzvu o aktualizaci.
Br. Nesvadba: dát dohromady tento seznam, aby se vědělo před okresním kolem, kdo může a
kdo ne.
Br. Čermák: Z dostupných informací by letos postupové soutěže dospělých na úrovni okresů
a krajů být neměly. HZS má své MR zrušené. Co mám informace tak s postupovými
soutěžemi dospělých se nepočítá.
Ses. starostka: Je to někde napsané, informace z kanceláře žádná taková nepřišla.
Br. Čermák: To jsou jen informace odvozené od toho, že MR HZS v Ostravě společný
nebude. Plánují se tři oddělené MR pro „dobráky“ (útoky, věže a stovky). Postupový klíč
určený není, kraje si mají určit, kdo pojede dle „kvót“, třeba se pletu a bude vše jinak.
Br. Vejnar: otázka těch příspěvků do kroniky, jestli nějaké přišly a evidují se
Ses. starostka: něco málo přišlo (asi pět)
Br. Vejnar: to se jedná i ty prapory kdo by je chtěl přihlásit?
Ses. starostka: ano je tam i tato možnost přihlášení slavnostních praporů
Br. Vejnar: br. Hanousek stále čeká na udělení titulu Zasloužilý hasič, v Přibyslavi nic ještě
neproběhlo.
Ses. starostka: ano ještě neproběhlo
Br. Čermák: dotaz-rozpočet nabývá v platnosti, schválením?
Ses. starostka: rozpočet schvaluje Shromáždění starostů sborů okresu, teď stále jedeme
v rozpočtovém provizóriu, uvidí se, jaká bude situace dál s rozvolňováním.
Br. Jiřička: Zaregistroval jsem email z kanceláře ohledně nemovitého majetku, chtělo by to
na sbory tuto informaci trochu „zkulturnit“
Ses. starostka: Ano jen jsem to rozeslala, je tam tel. číslo na p. Aulického, snad zodpoví
případné dotazy.
Br. Jiřička: Na Kraji je otevřen fond požární ochrana – podpora jednotek a sborů dále bude
otevřen pro sbory na Jilemnicku + Vysoké nad Jiz. v programu FISCH 6- podpora spolkové
činnosti, podpora činí až 80% (podrobnosti na stránkách MAS), výzva platí do poloviny
května. Čím dříve se podá, tím lépe.
Br. Miksánek: Kvitoval, že se ses. starostka zabíhá, dále že br. Vejnar se ptal, jak běží ta
historie kronik, sbory na to mají v tuto dobu čas, připomenout sborům odevzdání, ať se to dá
dohromady.
Br. Čermák: Soptík-vysvětlení k dopisu br. Jiřičky.
Zakotvení Soptíka do oficiálních struktur OSH, není to tam, ale dle mého jedná se jen o
formální problém. Prakticky tam Soptík je zakotven přes OORM od samotného počátku.
(od rozhodčích, tréninků na okresní kolo Plamen, br. Bachtík se účastnil schůzí, pozvánky
byly zasílány na OSH)
Návrh řešení jménem pořadatelů: že by VV pověřil RS vedením seriálu, s tím že by
OORM fungovala jako odborný garant. V tu chvíli by byl Soptík zakomponován ve
strukturách OSH a nebyl by s tím už problém.
VV pověřuje Radu „Poháru OSH Semily o dráčka Soptíka“ vedením tohoto poháru, i nadále
bude pokračovat spolupráce rady s OORM jako odborným garantem.
Br. Jiřička: je to pravda
Br. Nesvadba: je to dobrý návrh
Br. Štěpánek: měli bychom se dohodnout jestli ho chceme podporovat nebo ne , jestli ano tak
tohle asi nejlepší cesta jak toho dosáhnout.
Br. Matura: zní to dobře, dobrý

Br. Miksánek: pokud k tomu nemá OORM připomínky, tak asi nejschůdnější cesta – za mě
ano i z toho důvodu že na to může mít okres vliv, nechat všechno jen OORM je scestná
myšlenka
Ses. starostka: dala hlasovat – je někdo proti-nikdo, schváleno
Br. Mlejnek: informuje že ses. starostka se zabývá pomoci ČK při testování a očkování proti
covidu -19, vyslovit ji velké poděkování
Ses. starostka: děkuji, proto to nedělám
Br. Mlejnek: je to obdivuhodný
Ses. starostka: chodím pomáhat do očkovacího centra v Jablonci nad Nis.,a to jede tak na
50% - nejsou vakcíny. Dále ses. starostka doufá, že třeba v červnu se budeme moci sejít již
osobně.
Br. Čermák: dotaz, jak to vypadá s MTZ a tábory.
Ses. starostka: není jisté jestli bude MŠMT dávat nějaké dotace, většinou to bývá až v červnu
kdy se rozhodnou nebo přijde nějaké vyjádření.
Br. Čermák: nejsem optimista, že v květnu uspořádáme první soutěž Soptíka, takže asi zase
neupořádáme nic
Br. Nesvadba: že by někdo pustil 400 dětí, tomu nevěřím
Br. Doškář: budou ještě nějaké bližší informace ohledně Shromáždění
Ses. starostka: podklady jsou připraveny na příští týden u mě v kanceláři OSH k vyzvednutí
VV schválil návrh řešení financování závěrečného vyhodnocení Soptíka s tím, že na
financování tohoto vyhodnocení se budou podílet OSH i dílčí pořadatelé poháru
BOD 9) Ses. starostka: popřála krásné a klidné Velikonoce a ukončila konferenci v 19.10
hod.

.

Zapsal: br. Vaníček Aleš

Příloha č.1
Návrhy na udělení vyznamenání ( VV 31.3. 2021 ):
SDH Bukovina u Čisté
ČU KSH
Jan Grof
Lukáš Zaplatílek

Medaile sv. Floriána
David Štilec
Jaroslav Exner

ČU SH ČMS
Jaroslav Grof
Jiří Ježek

ZMZ
Miroslav Svoboda

Řád sv. Floriána
Jiřina Štilcová
Miroslav Paulů

