1. Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 2.12.2021
Členům VV byly předem zaslány 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) Diskuze
8) Závěr

br. Vaníček, br. Jiřička, br. Matura
ses. Slavíková
br. Vejnar
vedoucí odborných rad

Jednání zahájila starostka OSH, ses. Kateřina Slavíková.
VV se sešel v počtu 13 a jednání bylo usnášeníschopné.
Bod 1) K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem jednání určen br.
Vaníček, ověřovateli navržení br. Jiřička a br. Matura
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 žádné připomínky
VV vzal zápis na vědomí.
Bod 3) Schválení vyznamenání:
ses. starostka: přednesla navržená vyznamenání členů jednotlivých SDH: SDH Vilémov,
SDH Roprachtice, SDH Rokytnice nad Jiz., SDH Semily I
Všechna vyznamenání byly zkontrolovány a všichni mají na vyznamenání nárok.
VV schválil všechny navržená vyznamenání
Bod 4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. starostka:
Dotace jsou všechny poslané k vyúčtování, peníze zatím všechny nepřišly.
Na jednotlivé sbory byly přeposlány peníze za letní tábory, peníze na volnočasové aktivity
zatím nepřišly, měly by být do konce roku.
Za poslední tři měsíce nebyly žádné mimořádné výdaje.
Má někdo otázky k hospodaření – nejsou žádné
Bude sestaven plán inventur – řešeno s revizní radou

VV vzal zprávu o hospodaření OSH na vědomí.

Bod 5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar:
- informuje o tom, že br. Hanouskovi bylo uděleno – předáno vyznamenání Zasloužilý
hasič v Přibyslavi dne 11.11.2021
Za OSH se zúčastnil br. Vaníček a za ZH br. Vejnar, předávání vyznamenání
probíhalo za daných hygienických opatření – bez jakýchkoliv problémů
- dále informuje o účasti na celostátním setkání Zasloužilých hasičů, které se konalo
v Pardubickém kraji – Králíky, na kterém byly hlavně předneseny informace z VI.
sjezdu SH ČMS
- dále informuje, že nastává čas VVH, někde pobíhají a někde se ruší, jen chce
připomenout, aby se nezapomínalo na ty členy, kteří dělají a při příležitostech udělit
vyznamenání
ses. starostka:
poděkovala br. Vaníčkovi a br. Vejnarovi, že doprovázeli br. Hanouska do Přibyslavi na toto
předávání vyznamenání
informovala o zrušení setkání ZH ve Vysokém nad Jiz. a náhradní termín bude stanoven,
jakmile to bude možné vzhledem k vývoji epidemie
VV vzal informace br. Vejnara ses. starostky na vědomí.
Bod 6) Informace z OR:
ses. starostka: OORM-předem bych omluvila br. Štěpánka
na podzim se uskutečnily Závody hasičské všestrannosti ve Vysokém nad Jiz., Tímto bych
chtěla poděkovat SDH Vysoké nad Jiz. za přípravu a pořádání tohoto závodu
dále je potřeba dát dohromady – připravit termíny soutěží Hry Plamen a branného závodu na
rok 2022, řešit s br. Štěpánkem
br. Nesvadba: OORV se sejde příští úterý (7.12.2021) k řešení jsou otázky přihlášek do
Okresního poháru, jak pořádajících tak i soutěžících sborů – družstev
informuje o tom, že SDH Vysoké nad Jiz. je připraveno uspořádat setkání ZH i v náhradním
termínu, který bude posléze stanoven
padl návrh uspořádat toto setkání ZH v jarních nebo v letních měsících, bude se o tom
uvažovat
ses. starostka: přednesla návrh termínů pořádání okresního a krajského kola PS
okresní kolo: 18. nebo 25.6.2022 …………………. předpoklad
krajské kolo: 9. nebo 16.7.2022 …………………… předpoklad
br. Jiřička: jak to bude s mašinou na okres, bude jedna?
br. Nesvadba: ne, druhá bude zapůjčená z jiného okresu (Liberec), br. Čermák to domluví
ses. starostka: kraj podává hromadně reklamaci na tyto mašiny ohledně SOFTWARE,
stanovit termíny soutěží co nejdříve i s ohledem na zamluvení stadionu v Turnově

br. Houžvička: OORP – předal VV informace ohledně jednání z KSH, žádal podklady z kraje
ohledně testů atd., testy byly rozeslány na sbory, zmiňuje, co snad dobře funguje, je „Požární
ochrana očima dětí“
Br. Mlejnek: OORR-sešla se v září, kde byla na programu kontrola hospodaření OSH.
Informace ohledně plánovaného školení hospodářů v Liberci za účasti někoho z Ústředí –
zatím odloženo, bude stanoven náhradní termín
Další OORR bude příští čtvrtek (9.12.2021)
Stanovení inventarizační komise:
Předseda: Pochop Jaroslav
Členové: Vrána František, Vejnarová Alžběta, Krejčí Karel, Mlejnek Milan
Bude provedena inventura majetku, na začátku roku 2022 se zkontroluje pokladna OSH
Je škoda, že zmiňované školení hospodářů neproběhlo, z doslechu byl o něj velký zájem.
VV vzal přednesené informace z OR na vědomí

Bod 7) Diskuze-Informace
ses. starostka: během ledna se bude na sbory rozesílat Registrační list sportovního oddílu
SDH – nutnost vyplnit a poslat zpět
-přehledy o majetku poslány na Ústředí 25.října 2021
-připomenout sborům v okrscích odhlášení členů do konce kalendářního roku – důležité!!
-peníze za příspěvky na rok 2022 zasílat pokud možno převodem, kdo si není jist s celkovým
počtem svých členů, konzultovat -domluvit se s kanceláří OSH!!!!
-chtěla bych velice pogratulovat JSDHO Jablonec nad Jiz. k umístění na třetím místě
v anketě „Dobrovolný hasič“
Proběhla otevřená a dlouhá diskuze ohledně těch sborů, které neodevzdaly podklady pro
kroniku OSH - závěr:
-rozeslat výzvu na sbory, které neodevzdaly materiály ke kronice OSH, ať neprodleně tak
učiní!!
br. Matura: chtěl bych tímto poděkovat br. Bachtíkovi, že na minulém VV navrhl
vyznamenání br. Bělonohému – zaslouží si to
br. Nesvadba: téma rozhodčí, na každé OORV se tímto problémem zabýváme, urguje se u br.
Exnera, aby dodal požadovaný seznam rozhodčích, ale nedaří se to
na jaře roku 2022 bude muset proběhnout školení rozhodčích, stanovit víc termínů
musí se to dotáhnout do konce, aby v tom byl pořádek

ses. starostka:
jsem domluvená s br. Stuchlíkem P. Pomůže nám jako instruktor
pokusím se vše dotáhnout, aby byl ten aktuální seznam rozhodčích
chtěla bych upozornit na to, že se bude muset odevzdávat hlášení o činnosti SDH a budou tam
nějaké „novinky“ (nikdo zatím neví jaké)
br. Jiřička: informace pro sbory na Jilemnicku ohledně vyhlášení dotačního programu (v
únoru) na kulturní činnost – podrobnosti budou na stránkách MASKY
br. Vejnar: chtěl bych všem poděkovat za spolupráci a popřát všem hodně zdraví
ses. starostka: za Vás všechny zavolám br. Bachtíkovi a vyřídím pozdrav a popřeju hodně
zdraví
ses. starostka: závěrem poděkovala všem za účast, popřála Všem hodně zdraví a štěstí do
nového roku a ukončila jednání VV

.

Zapsal: br. Vaníček Aleš

