Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 31.3.2022 v Semilech –
Kulturní dům „KC Golf“
Setkání zahájil v 16:15 hodin náměstek starostky OSH Semily br. Aleš Vaníček, který
přivítal přítomné představitelé SDH a pozvané hosty:
Starostku města Semil: Bc. Lenu Mlejnkovou
Starostku KSH LK: ses. Jiřinu Brychcí
Zástupce HZS LK: Ředitele územního odboru Semily – plk. Ing. Jiřího Kovalského
Zástupce HVP: Ředitele pobočky Hradec Králové – Ing. Lukáše Bosáka
Redaktorku hasičských novin: p. Věru Nutilovou
Dále z pověření starostky OSH ses. Slavíkové br. Vaníček jednání řídil.
Ze Shromáždění bude pořízen zápis, ověřovateli zápisu budou br. Jiřička, br. Matyáš
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých hasičů.
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba návrhové komise
Zpráva o činnosti za rok 2021
Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2022
Plán práce na rok 2022
Zpráva KRR – kontrolní a revizní rady
Zpráva Aktivu Zasloužilých hasičů
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Navrhovaný program byl jednohlasně schválen.
Bod č.1) volba návrhové komise: navrženi: předseda br. Miksánek, členové br. Doškář,
br. Otmar

schváleno
Bod č.2) Sestra starostka přednesla zprávu o činnosti OSH za rok 2021, ve které zhodnotila
práci odborných rad, pořádání soutěží a samotného dění v hasičské činnosti.

Připomněla, že začátek roku byl stále vzhledem k situaci s Covidem -19 v práci značně
omezený, jednání odborných rad či Výkonného výboru probíhala v duchu online. Pořádání
soutěží bylo velmi náročné na přípravu a organizaci, jak „Okresní kolo hry Plamen“ tak i
závod hasičské všestrannosti probíhal za přísných hygienických opatření. Družstva přijížděla
na určený čas a po odběhnutí – absolvování disciplín odjížděla zpět, ceny a poháry byly
dodatečně předány.
Situace byla složitá i v postupové soutěži dospělých, kde byla pořádána ve spolupráci s KSH
Liberec otevřená krajská soutěž družstev i jednotlivců. Povedlo se také uspořádat Pohár OSH
Semily. Touto cestou poděkovala Všem, kteří se na těchto akcích prací a organizací podíleli.
Každoroční Shromáždění představitelů SDH se mohlo uskutečnit až na konci června.
Představitelé na něm byli seznámeni s činností a hospodařením za rok 2021 a schválili
rozpočet a plán práce na rok 2022. Setkání ZH se v listopadu nemohlo uskutečnit a jeho
konání se přesunulo na duben 2022.
9.7.2021 uskutečnil v Brně VI. sjezd SH ČMS, na kterém bylo zvoleno nové vedení SH ČMS,
starostkou SH ČMS byla zvolena Ing. Monika Němečková.
16.11.2021 proběhlo v Brně vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku, pro oblast východ Čech
se mezi JSDHO na 3. místě umístila jednotka Jablonce nad Jizerou, za což ještě jednou
gratuluji.
Závěrem vyjádřila přání, aby se v roce 2022 situace kolem pandemie uklidnila tak, abychom
mohli v naší hasičské činnosti společně aktivně pracovat.

Bod č.3) Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2022
Sestra starostka seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu a jeho výsledkem za rok 2021, který
byl představitelům SDH okresu Semily zaslán s návrhem rozpočtu na rok 2022.
Ses. starostka dále přednesla návrh rozpočtu na rok 2022, který byl jednotlivým sborům jak již
bylo zmíněno s pozvánkou rozeslán. Rozpočet je navržen jako schodkový, při neobdržení dotací
bude tento schodek dorovnán ze zůstatku na bankovním účtu OSH.

Návrh rozpočtu schválen
Bod č.4) br. Vaníček přednesl návrh plánu práce OSH na rok 2022. (viz příloha č.1 zápisu)

Návrh plánu práce OSH schválen

Bod č.5) br. Mlejnek přednesl zprávu kontrolní a revizní rady, ve které zmiňuje:
činnost celého okresního sdružení hasičů byla v posledních dvou letech poznamenána epidemií
Covidu 19, tak i samotná činnost okresní rady kontrolní a revizní nezůstala stranou, neboť
z důvodu různých vládních nařízení jsme se nemohli scházet, jak bylo potřeba. Byla provedena
inventarizace pokladní hotovosti a inventura veškerého majetku OSH. Sešli jsme se několikrát,
při svých jednáních se zajímáme o čerpání rozpočtu a br. Krejčí je pověřen každý měsíc
kontrolovat a podepisovat veškeré doklady v účetnictví OSH. Chtěl bych Tímto poděkovat
starostce OSH ses. Slavíkové za práci v oblasti vedení účetnictví a kanceláře OSH.
Bod č.6) br. Vejnar informoval o činnosti Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Semily a
Libereckého kraje
Připomíná, že 9.7.2021 proběhl v Brně VI. sjezd SH ČMS na, který nebyli pozváni zástupci
Zasloužilých hasičů z důvodů vládních opatření a rovněž bylo odloženo předávání nejvyšších
svazových vyznamenání. Dále zmiňuje, že 1.10.2021 proběhlo ve Škodějově setkání
Výkonného výboru, vedoucích odborných rad KSH v Liberci za období 2015-2020, členům
bylo předáno poděkování jménem představitelů KSH.
4-5.11.2021 se konalo první jednání Aktivu Zasloužilých hasičů po VI. sjezdu SH ČMS.
Výkonný výbor SH ČMS zvolil čestným náměstkem Josefa Netíka, který je vedoucím Aktivu
Zasloužilých hasičů SH ČMS. Toto jednání probíhalo ve školícím zařízení v Prostřední Lipce
v okrese Ústí nad Orlicí. Mezi pozvanými hosty byli představitelé SH ČMS, kteří hovořili o
plánech a koncepcích nového vedení SH ČMS.
Dále informoval o počtu – přehledu Zasloužilých hasičů v Libereckém kraji v jednotlivých
okresech.
Bod č.7) Diskuse:
Starostka města Semil Bc. Lena Mlejnková poděkovala za pozvání a popřála pevné zdraví
Ředitel HVP, pobočky Hradec Králové Ing. Lukáš Bosák také poděkoval za pozvání a
informoval o tom, že pobočka je přesunutá z Jičína do Hradce Králové (krajské město),
obchodní místo v Jičíně zůstává.
Zástupce HZS LK: Ředitel územního odboru Semily plk. Ing. Jiří Kovalský informoval o
obměně vedení na krajském ředitelství – ředitelem HZS Libereckého kraje je plk. Ing. Jan
Hadrbolec, byla provedena i obměna náměstků a vzniká nová koncepce vedení. Dále
informoval o nárustu počtu událostí, zmínka v roce 2019 – cca 900 událostí a v roce 2021 už
cca 1200 událostí. Vyslovil poděkování jednotkám dobrovolných hasičů.
Starostka KSH LK: ses. Jiřina Brychcí také poděkovala za pozvání, dále poděkovala za
spolupráci mezi okresy, sbory a za uspořádání Krajského kola soutěže dorostu. Vyslovila obdiv
HZS a i jednotkám dobrovolných hasičů za koordinaci s pomocí s uprchlíky. V letošním roce
proběhnou oslavy 50 let „Hry Plamen“.
Zmínila pořádání různých akcí: Rescue camp – 3.ročník Semily, 12.ročník Přípravky – pro děti
3-6 let pořádá OSH Liberec 12.6.2022, Krajské setkání Zasloužilých hasičů proběhne
13.5.2022 v pivovaru Svijany, vyslovila poděkování br. Pavlu Vejnarovi vedoucímu Aktivu

ZH, 11.6.2022 proběhnou Hasičské slavnosti Litoměřice, Junior univerzita – Jánské Koupele35 dětí z našeho kraje- promoce na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě.
Co se týká soutěží: Hra plamen, budou úpravy ve směrnicích, postupové soutěže – změna MČR
děti/dorost, Akademická skupina-SŠ Semily obor Požární ochrana – soutěžní družstvo,
sportovci – dotace NSA, zapojení dětí z Ukrajiny – přihlášení do evidence, zvážit zda vybírat
příspěvky
Dotkla se tématu členské příspěvky – zvýšení odvodů z OSH na SH ČMS, bude se o tom jednat
9.4.2022 na SS OSH.
Nakonec poděkovala za vykonanou práci, poděkování patří i rodinám, příznivcům, městům i
obcím.
Náměstek starostky br. Miloslav Miksánek se dotkl tématu podkladů pro kroniku OSH, někteří
stále tyto podklady neodevzdali-odevzdat do konce dubna.
Br. Pavel Vejnar ještě zmínil, že se účastnil Setkání praporů okresu Liberec, měla by se udělat
krajská akce.
Ses. Jiřina Brychcí informuje o tom, že je v plánu v roce 2024 spojit oslavy založení sborů SDH
a setkání praporů.

Bod č.8) br. Miksánek přednesl návrh usnesení. Návrh usnesení byl jednohlasně schválen.
(viz příloha č.2)
Bod č.9) Závěrem ses. starostka poděkovala Všem za účast a popřála hodně zdraví a elánu
do další práce.

Ověřovatelé br. Jiřička …………………………..

br. Matyáš ………………………….

Příloha č.1

Plán práce Okresního sdružení hasičů Semily
pro rok 2022
1. Uskutečnit všechny okresní soutěže jako v roce předešlém tak, jak
chronologicky následují:
- Soutěž Požární ochrana očima dětí
- Jarní kola soutěže Plamen a soutěže dorostu
- Okresní kolo soutěže v PS
- Krajské kolo PS
- Závod hasičské všestrannosti
- Pohár OSH v požárním útoku
- Pohár OSH Semily „ O dráčka Soptíka“

2. V rámci odborné přípravy:
- proškolit vedoucí mládeže a rozhodčí mládeže
- proškolit rozhodčí požárního sportu
- proškolit nové funkcionáře SDH, především hospodáře

3. Pravidelné jednání VV a odborných rad
4. Uspořádat tradiční setkání se Zasloužilými hasiči a bývalými funkcionáři.
5. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem, se školami a s HVP
6. Podporovat činnost kronikářů – Kronika OSH
7. Pravidelně předávat informace členské základně prostřednictvím zástupců
v orgánech OSH, přes webové stránky, facebookový profil a e-mailovou
korespondencí

Příloha č.2

Usnesení ze
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne: 31.3.2022 v Semilech Kulturní Dům
Golf
Shromáždění schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Volbu návrhové komise ve složení br. Miksánek, br. Doškář, br. Otmar
Zprávu o činnosti OSH Semily za rok 2021.
Zprávu o hospodaření OSH za rok 2021.
Rozpočet OSH na rok 2022 jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu bude
krytý zůstatkem na bankovním účtu OSH.
5. Plán práce na rok 2022.
6. Zprávu kontrolní a revizní rady.
7. Zprávu Aktivu zasloužilých hasičů.

