Zápis z jednání VV OSH Semily
ze dne 15.6.2017, ve Smrčí
Přítomni členové VV OSH, vedoucí odborných rad, vedoucí AZH, pracovník kanceláře OSH a hosté
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zápis z minulého jednání
Schválení vyznamenání
Zpráva o hospodaření, výměna průkazů
Soutěže dětí a mládeže
Soutěže dospělých
Výběrové řízení na pracovníka kanceláře
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. Bachtíka a br. Hrůšu
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 návrh na udělení Medaile Za zásluhy pro br. Milana Mlejnka.
VV schválil návrh vyznamenání jednohlasně.
Ad4) Br. Mlejnek informoval o hospodaření OSH. Obdržena byla část provize od HVP, dorazila dotace
z Libereckého kraje na mzdy a provoz kanceláře. Díky vyjednávání br. starosty se sponzory se již
téměř podařilo naplnit plánované příjmy na sponzoringu a jiné podpoře. Jsou plně vybrány členské
příspěvky. Z prodeje zboží zatím činí rabat cca 20.000,- Kč. OSH získalo 2.000,- Kč příspěvku od SH
ČMS u příležitosti udělení praporu a 4.000,- dar od HVP, a.s. Jičín na Pohár MH O dráčka Soptíka.
Zatím jiné dotace nejsou ani přiděleny, vše je v řízení. Ve výdajích je vše zhruba dle období
kalendářního roku. Vybočuje pouze autoprovoz, kde bylo nutné udělat dvě opravy auta. Odešla
lambda sonda a rozbilo se zapalování. Vše vady opotřebením. Hospodaření se celkově drží dle
rozpočtu.
Výměny průkazů na OSH běží dle předávaných požadavků ze sborů. Papírové průkazy jdou bez
problémů. Plastové se vyrábí v Praze a tam to vázne. Snad na první sbory by v červnu měly průkazky
dorazit. Bylo to způsobeno čekáním na naplnění většího počtu kvůli levnější výrobě.
VV vzal informaci bez připomínek na vědomí.

Ad 5) Mládežnické soutěže:
Br. Štěpánek informoval o okresním kole soutěže Plamen a dorostu 27. 28.5.2017. Obě proběhly
v Košťálově stejně jako festival přípravek 4.6.2017. Kompletní výsledky jsou na webu OSH. Velké
poděkování SDH Košťálov za přípravu i vlastní soutěž.
Následovalo krajské kolo v Jablonci nad Nisou. Na republiku postoupily za okres Semily dorostenky
v jednotlivcích i ve družstvech. Republikové kolo bude od 30.6. 2017 ve Zlíně
Br. Bachtík informoval o Soptíkově poháru. Jsou odběhána čtyři jarní kola. Budou ještě dvě na podzim
s disciplínami ze ZHV.
Br. Starosta poděkoval všem závodníkům za reprezentaci a organizátorům a rozhodčím za odvedenou
práci.
Ad 6) Soutěže dospělých:
Br. Bachtík informoval o přípravách okresního kola v PS. Je připraveno, stravování je zajištěno
(polévka a guláš) v hotelovce v Turnově. Poslední detaily bude řešit rada velitelů v pondělí 19.6.2017.
Jsou zajištěny ceny, poháry, medaile i hadice. Dále informoval o Poháru OSH Semily. Jsou odběhány
dvě soutěže, třetí se připravuje v Turnově – v Lukách.
Ad 7) Výběrové řízení na pracovníka kanceláře:
Br. Mlejnek informoval o zasedání výběrové komise, které proběhlo 19.6.2017 na OSH. Bylo
doručeno 7 žádostí o místo. Do užšího hodnocení – k osobnímu pohovoru – byly pozvány dvě
uchazečky na pondělí 19.6.2017. Vyrozumívat se budou všichni až po faktickém skončení VŘ, aby se
případně mohlo vybírat i z dalších zájemců.
Ad 8) Zasloužilí hasiči:
Br. Vejnar předal blahopřání br. Mlejnkovi. Dále informoval o připravovaném setkání ZH Libereckého
kraje. Proběhne v Jablonci nad Nisou (návštěva HZS, přehrada Souš a posezení v Příchovicích). Termín
ještě není stanoven. OSH má nahlásit jmenovité účastníky na KS v Liberci.
Ad 9) Diskuse:
Bratr starosta informoval o grantech Libereckého kraje. Letos byl velký převis žádostí nad uvolněnými
prostředky. Došlo tak ke striktnímu vyřazování žádostí i pro malé chyby, na což je potřeba si dávat
příště (sídla, razítka, podpisy apod.)
Dále informoval o požadavky KSH o nominování zástupce okresu Semily do Rady soutěží. Budeme
dále řešit na podzimním VV.
Další informace se týkala připravovaného MR v PS, které má být ve 2018 v Liberci. Už nyní jsou
problémy se sportovištěm, zázemím pro hosty apod. další problém je s realizačním týmem, kde je
představa HZS, že SH dodá pořadatele úplně zdarma. V přípravném výboru jsou za Liberecký kraj
starostka KSH a starostka OSH Jablonec nad Nisou.
Závěrečná informace byla písemná – starosta předal členům VV materiál od Libereckého kraje
ohledně čištění požárních nádrží. Dochází občas ke střetu s ochranáři kvůli ničení populace žab a
čolků. V materiálu jsou uvedena doporučení, jak postupovat a těmto konfliktům se vyhnout. Jedná
se v našem okrese především o lokality, kde jsou nádrže na území KRNAP nebo CHKO Český ráj.

Výjezdní zasedání bylo ukončeno blahopřáním br. Milanu Mlejnkovi k jeho životnímu jubileu.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin
Zapsal: Ladislav Jiřička

