Zápis z jednání VV OSH Semily
ze dne 16.3.2017
Přítomni členové VV OSH, vedoucí odborných rad, vedoucí AZH, pracovník kanceláře OSH.
Omluven: br. Pavel Štěpánek – cvičení HZS LK
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zápis z minulého jednání
Schválení vyznamenání
Zpráva o hospodaření, výměna průkazů
Příprava soutěží dětí a mládeže
Příprava soutěží dospělých
Školení hospodářů
Školení vedoucích mládeže
Inventarizace majetku
Schválení navržených osob s přístupem do centrální evidence SDH
Setkání starostů SDH v Golfu
Výběrové řízení na pracovníka kanceláře
Výjezdní zasedání VV
Žádost o dokup regálu
Sportovec roku
Zasloužilí hasiči
Diskuse
Závěr.

Jednání zahájil starosta OSH br. Černý ve 14:45 hodin. Přítomné seznámil s programem a navrhl
zapisovatelem br. Jiřičku a ověřovateli zápisu br. Vondrouše a br. Vytinu.
VV schválil program i ověřovatele zápisu jednohlasně.
Ad 2) Br. Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV OSH Semily.
VV vzal zápis bez připomínek na vědomí.
Ad 3) Br. Bachtík přednesl zaslané návrhy na vyznamenání členů, které musí VV OSH projednat a
schválit. Všichni navržení splňují podmínky pro udělení navržených ocenění.
VV schválil navržená vyznamenání jednohlasně.
Ad4) Br. Mlejnek informoval o hospodaření OSH. Rok 2016 skončil ztrátou 43.873,- Kč. S tímto
výsledkem byli seznámeni starostové SDH na jednání v lednu. Ztráta byla způsobena poklesem
dotační podpory a mimořádnými výdaji v souvislosti se stěhováním kanceláře OSH. Pro rok 2017 je
navržen rozpočet vyrovnaný. Pokud nastoupí od září nový pracovník kanceláře OSH, bude ztráta činit
cca 60.000,- Kč. Letos byly zatím vybrány příspěvky odvodů ze sborů a byla provedena úhrada odvodů
na SH ČMS. Proběhly platby pojistného, úhrada internetu a nájemné za první kvartál. Dotace ani jiné
příjmy zatím nejsou prakticky žádné. Byly podány žádosti o dotace z Libereckého kraje a to po
25.000,- Kč na soutěž Plamen, na Soptíkův pohár a na okresní kolo soutěže v požárním sportu. Stav

hospodaření zatím 196.250,- Kč v plusu proti rozpočtu, ovšem nebyly větší výdaje. Dále informoval
o průběžné výměně členských průkazů. Týká se všech sborů a všeho členstva. Je nutné dodat
fotografie u mladých hasičů a sportovců v postupových soutěžích od okresu nahoru. Plastové kartičky
vydává SH ČMS, tištěnou podobu OSH. Staré průkazky platí do konce roku 2018.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad 5) Příprava mládežnických soutěží: Br. Bachtík podal informace, že se připravují jarní soutěže
mládeže. Soptíkův pohár začíná 30. dubna. Připravují se jarní kola soutěže mládeže a dorostu a
poprvé i festival přípravek. Všechny soutěže budou dle dohody v Košťálově, kde jsou ideální
podmínky v tamním areálu. OSH začalo s přípravou ocenění účastníků.
Ad 6). Koncem roku 2016 byl vyhlášen další ročník Poháru OSH, který začíná první soutěží v Tuháni
20. května. Na 25.6.2017 se připravuje okresní kolo soutěže v požárním sportu. Bude v Turnově,
zajištěn je stadion, nosní pořadatelé SDH Hnanice, domluvená je časomíra. Zbývá doladit stravování
účastníků. Rada velitelů se sejde koncem dubna. Informaci předal br. Mašek.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad7) OSH uspořádalo 2.3.2017 školení hospodářů SDH v KC Golf. Přednášel ing. Jirota z ústředí.
Školení bylo velmi dobře hodnoceno ze strany účastníků, kteří získali informace o vedení účetnictví,
evidenci majetku, vyplnění daňového přiznání a o EET. Br. Mlejnek v tomto bodu ještě připomněl,
že sbory mají povinnost do 30.5.2017 zaslat na OSH tiskopis o evidenci majetku, který bude následně
OSH za všechny předán na rejstříkový soud, Lze dopravit v tištěné podobě do kanceláře OSH nebo
poslat elektronicky oscanované na e-mailovou adresu kanceláře OSH.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad 8) Br. Mlejnek připomněl, že školení vedoucích mládeže bude v sobotu 25.3.2017 v Bozkově.
Informace o tom včetně seznamu vedoucích s uvedením, komu končí platnost osvědčení je vyvěšena
na webu OSH a byla zaslána na sbory elektronickou poštou.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad9) Br. Miksánek informoval o proběhlých inventurách. Komise zasedala 2.1.2017, vše je řádně
zadokumentováno, nepotřebný majetek je nabízen transparentní formou přes web OSH.
Inventarizační komise neshledala žádných závad.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad 10) Br. Mlejnek seznámil přítomné s žádostmi ze sborů s návrhy osob, které budou mít přístup do
centrální evidence SDH. Je to kvůli nakládání s osobními údaji. Dřívější přístupy jsou zrušeny,
nahrazuje je přístup přes SMS kod.
VV OSH jednohlasně schválil seznam osob, které jsou za okres Semily Prokazatelně seznámenými
zpracovateli osobních údajů se Směrnicí starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS.
Ad 11) Br. Starosta shrnul Shromáždění starostů SDH okresu Semily, které se konalo v KC Golf
26.1.2017. termín byl změněn kvůli avizované nepřítomnosti br. Mlejnka v původním čase.
Shromáždění proběhlo celkem v klidu, nečekaným úvodem bylo převzetí čestného praporu SH ČMS a
návštěva starostky OSH Jablonec a starostky KSH Liberec. Diskuse byla kolem výše odvodu členských
příspěvků. Většina pro zvýšení, proti pouze tři delegáti z Lomnicka.

Ad 12) Členové VV byly seznámeni s podrobnými požadavky na pracovníka kanceláře OSH, který by
měl vystřídat br. Mlejnka. Po interní diskusi se VV dohodl, že: Výběrové řízení bude prezentováno
na stránkách OSH, na facebookovém profilu OSH a informace bude zaslána na sbory okresu Semily.
Správci internetové pošty sborů jsou žádáni, aby informaci o výběrovém řízení rozšířili mezi členskou
základnu. Podrobnější informace o náplni práce apod. budou zveřejněny pouze na webu OSH Semily.
Zájemci o účast ve výběrovém řízení budou předkládat doklad o ukončeném úplném středním
vzdělání, výpis z rejstříku trestu (ne starší 3. měsíců před předložením žádosti) a profesní životopis.
Termín vyhlášení VŘ: nejpozději 1.4.2017.
Termín ukončení příjmu přihlášek: 30.5.2017 včetně.
Vybraní uchazeči budou pozváni k přijímacímu pohovoru (předpoklad je 19.6.2017) . Termín
nástupu 1.9.2017. VV OSH jmenuje výběrovou komisi ve složení: starosta OSH, náměstci starosty
OSH, předseda OKRR. Poradce br. Milan Mlejnek.
VV schválil navržený postup jednohlasně
Ad 13) br. Mlejnek informoval, že příští jednání VV OSH je plánováno jako výjezdní ve Smrčí (Mírová
pod Kozákovem) a bude dne 15.6.2017 od 14:30 hodin.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad 14) Br. Starosta přednesl návrh odkupu regálu z garáže OSH. VV OSH rozhodl, že regál se zatím
prodávat nebude, až dojde k úklidu garáže a bude se jevit regál skutečně nepotřebným. VV OSH bere
na vědomí zájem br. Černého o odkup tohoto regálu jako prvního zájemce.
VV schválil navržený postup jednohlasně
Ad 15) Br. Starosta informoval o úspěchu Šárky Jiroušové k anketě Sportovec roku okresu Semily. Ve
velmi silné konkurenci sportovců (mezinárodně úspěšní lyžaři, šachisté, judisté apod.) obsadila
závodnice v požárním sportu krásné 7. místo v okrese. Cenu pro nemoc nemohla převzít, zastoupil ji
br. Starosta.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad 16) Vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů Libereckého kraje, br. Pavel Vejnar informoval o aktivitách
zasloužilých hasičů. Poděkoval za spolupráci v roce 2016. Druhé krajské setkání ZH bude v okrese
Jablonec nad Nisou patrně během prázdnin, aby nedošlo k časovému souběhu s našim okresním
setkáním. Na krajské setkání bude úkolem OSH informovat naše zasloužilé hasiče a zajistit svoz.
Okresní setkání by mělo proběhnout opět začátkem listopadu. Zatím se nikdo o pořádání nepřihlásil,
zájem pouze avizoval sbor v Čisté u Horek.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Ad 17) Diskuse:
Členové VV OSH poblahopřáli k významným jubileím ses. Václavíkové, br. Doškařovi a br. Hýblovi.
Ad 18) Jednání ukončil br. Starosta v 16:35 hodin.

Zapsal: Ladislav Jiřička

