Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 3.3.2022
Členům VV byly předem zaslány podklady k jednání.
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
br. Vaníček, br. Nesvadba, br. Mlejnek
2) Připomínky a dotazy k zápisu z minulého jednání
3) Schválení navržených vyznamenání
br. Bachtík
4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. Slavíková
5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar
6) Zprávy z odborných rad
7) Shromáždění starostů + ZH
8) Diskuze
9) Závěr
Jednání zahájila starostka OSH, ses. Kateřina Slavíková.
VV se sešel v počtu 18 a jednání bylo usnášeníschopné.
Bod 1) K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem jednání určen br.
Vaníček, ověřovateli navržení br. Nesvadba a br. Mlejnek
VV schválil navržený program a ověřovatele zápisu.
Bod 2) Zápis z minulého jednání nebyl čten, všichni jej obdrželi přílohou k pozvánce.
K zápisu z minulého jednání nejsou žádné připomínky.
VV vzal zápis na vědomí.
Bod 3) Schválení vyznamenání:
br. Bachtík:
přednesl navržená vyznamenání členů jednotlivých SDH: SDH Rovensko pod Tr., SDH
Bukovina u Čisté, SDH Roprachtice, SDH Koštálov
Všechna vyznamenání byla zkontrolována a všichni mají na vyznamenání nárok.
br. Bachtík: připomínka, aby si sbory dávaly pozor při návrhu vyznamenání na dobu členství
Příklad: vyznamenání ZH musí mít 40let členství
VV schválil všechny navržená vyznamenání
Bod 4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. starostka:
- Na Ústředí poslán poplatek za zpracování mezd a účetnictví, dále poslány členské
příspěvky za všechny členy.
- Byla podepsána dotace z LK na provoz kanceláře.
- Bude podáno daňové přiznání – datovou schránkou.
- Během ledna proběhla kontrola z OSSZ za období 2020-2021 – bez závad.

-

Na Ústředí poslán výkaz, rozvaha + příloha (na uložení do obchodního rejstříku)
Jinak nebyly žádné jiné velké výdaje, kromě odvodů.

Dvě nepříjemné informace:
a) Na Ústředí se jedná o zvýšení odvodů z členských příspěvků, bude se to projednávat,
výše bude upřesněna (zjišťuje se kolik platí jiné organizace, spolky) a mělo by to být
od roku 2024.
b) Příspěvky na KSH, starostkou KSH budou dodány podklady a budou o tom probíhat
jednání, je na čase to řešit.
br. Vejnar: už se v minulosti několikrát řešilo a vždy byla shoda, že OSH Semily na to
nepřistoupí pokud to bude přepočtem na člena – je to nespravedlivé vzhledem k tomu,
že okres Semily má největší členskou základnu.
ses. starostka: návrh – paušál pro všechny okresy stejný
br. Jiřička: ano přepočtem na člena je to nespravedlivé, otázka jak by se tyto
prostředky na KSH dávaly, na základě čeho – zamyslet se nad tím. Dále je otázka
právní rámec tohoto řešení.
ses. starostka: prověřím jak to bude dál.
VV vzal zprávu o hospodaření OSH na vědomí.
Bod 5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar:
- Informace o pořádání setkání ZH okresu Liberec proběhne 13.5.2022
- Bylo by dobré stanovit termín setkání ZH okresu Semily ve Vysokém nad Jiz.
ses. starostka: navrhla dva termíny 8.4. nebo 22.4. 2022 - schválen termín 22.4. 2022 od
16.00hod
- Budou rozeslány pozvánky, pozváni hosté: starostka města, starostka KSH, hejtman
LK, br. Netík
ses. starostka: doplníme bod 7) shromáždění starostů a potom se vrátíme k bodu 6) zprávy
z odborných rad
Setkání starostů okresu Semily – navržen termín 31.3.2022 od 16.00hod v Kulturním domě
KC Golf Semily
- Budou rozeslány pozvánky, pozváni hosté: zástupce HZS, zástupce HVP, ses.
starostka KSH, starostka města
VV vzal informace br. Vejnara ses. starostky na vědomí.
VV schválil termíny konání setkání starostů a setkání ZH
Bod 6) Informace z OR:
br. Štěpánek: OORM-seznámení s termíny školení a soutěží
-

23.4. 2022 školení vedoucích mládeže ve Vysokém nad Jiz.

Termíny soutěží:
Okresní kolo:
- 21.5. 2022 Košťálov ……………. Děti
- 22.5. 2022 Poniklá ………………. Dorost
Krajské kolo:
- 3-4.6.2022 Zákupy ……………… Děti
5.6.2022 Zákupy ……………… Dorost
Mistrovství republiky:
- 25.-26.6.2022 Hradec Králové ……. Děti
1.-3.7.2022 Ústí nad Labem ……. Dorost
Dále br. Štěpánek informuje o tom, že nastala malá komplikace v nové samostatné
republikové soutěži, (termín konání MR 25.9.2022) a to v běhu na 60m s překážkami –
jednotlivci. – musíme uspořádat okresní kola.
Proběhla dlouhá diskuze, kdy tu soutěž – okresní kolo uspořádat, jak to vše zvládnout.
1.dubna proběhne KORM a na ní budeme chtít, aby okresní kola byla součástí kol krajských.
V červnu by mělo být vše rozhodnutý, jak to bude probíhat.
ses. starostka: připomněla, že v tomto roce je 50let výročí Hry Plamen
ses. starostka a br. Štěpánek: navrhli, aby oslavy toho výročí proběhly v rámci okresního
kola Hry Plamen, na kterém by proběhl slavnostnější nástup, byli by pozváni zasloužilí
vedoucí a dále Ti, kteří se v minulých letech nejvíc na Hře Plamen podíleli. V okrskách dát
dohromady možné tipy jmen.
ses. starostka: informuje, že krajské oslavy Hry Plamen proběhnou 5.5.2022 v Rádle
br. Štěpánek: hovoří o možnosti zapůjčení rezervní – náhradní stříkačky z jiného okresu LK
na soutěž dětí a dorostu – okresního kola, zajistí br. Čermák, který dále zajistí její vyzkoušení.
br. Nesvadba: OORV – informace ohledně termínů soutěží
soutěží v okrese je všeobecně mnoho a některé se překrývají
termín okresního kola: 11.6.2022
termín krajského kola: 26.6.2022
Dát z KSH podnět na Ústředí k jednání o posunutí termínu krajského kola na měsíc červenec.
Dále bylo konstatováno, že 11.6.2022 se konají „Litoměřické slavnosti“ a překrývají se
s okresním kolem, možné problémy třeba s rozhodčími atd.

ses. starostka: OORP – informuje – připomíná odevzdání prací „Požární ochrana očima dětí“
do 16.3.2022 na OSH

Br. Mlejnek: OORR- 3.ledna 2022 byla provedena inventarizace pokladní hotovosti – vše
v pořádku. 18.ledna byla provedena inventarizace majetku a inventarizační komisí podepsaná
– vše v pořádku. Dále bylo konstatováno, že jsme se zatím každé čtvrtletí sešli.
VV schválil oslavy 50let Hry Plamen v rámci konání okresního kola Hry Plamen
VV vzal ostatní přednesené informace z OR na vědomí

Bod 8) Diskuze-Informace
ses. starostka: informuje
- Dotace LK Program 1.2.Podpora Sdružení hasičů ČMS je již otevřena, podání
žádostí od 28.3. -11.4.2022
- Od 1.1.2023 ze zákona budou muset všechny spolky mít zřízenou datovou
schránku ( zřídí ji stát, sbory aktivují )
- Kalendář soutěží je na stránkách OSH a i na stránkách SH ČMS
- K 1.3.2022 odstoupil z funkce ředitele kanceláře SH ČMS Jan Aulický, ve
funkci náměstka starostky SH ČMS zůstává
- Je vypsané výběrové řízení na ředitele Centra hasičského hnutí
- Kronika OSH – některé sbory se polepšily a podklady poslaly
br. Nesvadba: připomenutí aktualizace tabulek rozhodčích
br. Bachtík: br. Stuchlík a br. Exner jsou proškoleni jako rozhodčí instruktor
br. Jiřička: dotace přes MASKU Jilemnicko je možné žádat do 25.3.2022, čerpat se
dá na spolkovou a kulturní činnost
Dále se chystá dotace z IROPU – evropské peníze přes MASKU Jilemnicko pro
hasiče – podpora JPO V na hasičské zbrojnice, techniku atd.
br. Čermák: upřesňuje, že je to zatím pracovní verze, musí se počkat až vyjde
definitivní – konečná verze
dále informuje o tom, jak by to mohlo asi probíhat
br. Jiřička: ať jsou připravené projekty, bude to pak jednodušší
br. Otmar: příspěvky jsou od všech zaplacené?
ses. starostka: kromě tří sborů všechny
br. Čermák: informuje o možnosti proškolení strojníků na nové mašině
ses. starostka: popřála Všem krásné jaro a ukončila jednání VV

.

Zapsal: br. Vaníček Aleš

