Zápis z jednání VV OSH Semily
Konaného 11.6.2020 v prostorách OSH Semily
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Zahájení
starosta
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zápis z minulého jednání
bratr Jiřička
Schválení navržených vyznamenání
bratr Bachtík
Hospodaření
ses. Slavíková
Shromáždění delegátů SDH
Různé (informace o školeních a soutěžích MH, dorostu … )
Diskuse
Závěr

Ad 1) jednání zahájil přivítáním přítomných br. starosta Arnošt Černý. Poblahopřál br. Tomešovi a
br. Koželuhovi k životním jubileím.
Ad 2) zapisovatelem jednání byl určen br. Jiřička. Za ověřovatele navrženi: Koželuh a Doškař.
VV schválil navržené ověřovatele zápisu.
Ad 3) Br. Jiřička přečetl zápis z minulého jednání VV.
VV vzal zápis na vědomí.
Ad 4) Schválení navržených vyznamenání: VV seznámil s podanými návrhy na vyznamenání a ocenění
zasloužilých hasičů br. Bachtík.
VV jednohlasně schválil předložené návrhy na vyznamenání.
Ad 5) Hospodaření

Sestra Slavíková informovala o hospodaření OSH. Všechny sbory mají uhrazeny příspěvky.
Běží financování dle období účetního roku. Zbytečně se neutrácí. Z Grantového programu LK
byly staženy žádosti o dotaci na jarní kolo Plamenu a okresní kolo PS. Zůstala žádost o dotaci
na ZHV. Byla také podána žádost do Fondu Města Turnova. Ses. Slavíková dále připomněla
povinnost podat přehled o majetku, letos v prodlouženém termínu do 30.7.2020 na OSH.
Informovala také, že se opožďuje zápis změn statutárů na sborech na rejstříkovém soudě.
Skoro ¼ sborů to nemá v pořádku. Je potřeba toto dát do pořádku, aby se neztratil nárok na
dotace. V dubnu proběhla kontrola OSH ze strany OSSZ s dobrým výsledkem.
Soutěžní práce POOD byly odeslány do JNN k hodnocení krajského kola. Výsledky
okresního kola jsou zveřejněny na webu OSH.
Nové překážky už jsou dodané a uložené ve skladech OSH.
neprojevil nikdo zájem.

O staré překážky zatím

VV vzal informace hospodářky na vědomí.

Ad 6) Shromáždění delegátů SDH okresu Semily
Novým termínem kvůli koronaviru je stanovena sobota 26.9.2020. Místo zůstává stejné, tedy
sokolovna v Košťálově. Materiály zůstávají v platnosti. Do sborů distribuují starostové okrsků.
Předpoklad je cca 130 delegátů a další hosté. Od hostů je žádána zpětná vazba s potvrzením účasti.
Krajské shromáždění bude 24.10.2020 ve Škodějově. Na začátku září se sejde je přípravný výbor
k finálním přípravám.
Ad 7) Různé:
Br. starosta informoval, že vůbec nefunguje Semilský okrsek, nemá zastoupení ve VV a nepřenáší se
tak informace z OSH na sbory v této oblasti.
Poděkoval hodnotitelské komisi za vyhodnocení okresního kola POOD.
Poděkoval za nasazení v době pandemie ses. Kateřině Slavíkové. Kancelář OSH a zasedačka byla
využívána pro dobrovolnické centrum ČČK.
Soutěže Soptíkova poháru byly zrušeny. Podzimní soutěže možná proběhnou jen jako poháry
pořádajících sborů.
Byla zrušena soutěž Plamen. V ročníku 2019/2020 je tak konečné umístění dle výsledků podzimního
ZHV. Rada mládeže ještě rozhodne, zda ročník vyhodnotí a ocení první tři z kategorie.
Pokud nebudou platit nějaká omezení, proběhne letošní ZHV dle plánu (17.10. 2020 ve Vysokém n. J.)
Br. Mašek informoval o radě velitelů. Sejde se v příštím týdnu. U Poháru OSH je návrh ročník zrušit a
zápisné převést do roku 2021. Pořádání jednotlivých soutěží je pak na zvážení pořádajících sborů.
Výkonný výbor na návrh br. Bachtíka vyslovil poděkování za uspořádání soutěží mládeže a dorostu
v uplynulém období SDH Semily, Podmoklice, Turnov, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice, Bukovina u
Čisté, Čistá u Horek, Poniklé, Košťálov a Nedaříž.
VV děkuje sborům za organizaci mládežnických soutěží v uplynulém období.
Výkonný výbor rovněž vyslovuje poděkování za podporu sponzorům za podporu:
UNICa, s. r. o.: 5.000,- ( proudnice ). SEMILEAS, a. s. 10.000,- ( překážka ). D-BAU s. r. o.
5.000,- ( lávka ). Josef CHUCHLÍK DS: nákup 2x terče CTIF. AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.:
nákup nůžkového stanu. STRIX CHOMUTOV, a. s.: nákup nůžkového stanu. PAVEL PĚNIČKA – Želechy:
nákup nůžkového stanu. Josef ČERNÝ – AUTODOPRAVA – dar 10.000,-. Hasičská vzájemná
pojišťovna, a. s.: finanční podpora 4.000,-. HŘIŠTĚ HROU s. r. o.: dar 10.000,-. ONTEX CZ s. r. o. : dar
10.000,-. ŠKOLNÍ CHATA VELKÝ OSEK: dar 5.000,-.
Výkonný výbor děkuje za poskytnutou podporu a spolupráci uvedeným subjektům.
Ad 8) Diskuse:
Starosta informuje o transparentním účtu LK na COVID 19. Navrhuje poskytnout příspěvek 2.000,- Kč.
Br. Miksánek navrhuje příspěvek zvýšit na 5.000,- Kč. Jde o vyjádření podpory našemu kraji, který
jindy podporuje nás. Prostředky jsou určeny na boj s pandemii koronaviru a každý může dohledat
jejich využití na webu kraje.
VV schválil jednohlasně poskytnutí daru ve výši 5.000,- na transparentní účet LK COVID 19.

Starosta dále informoval, že všechny uplatněné žádosti o dotace LK z okresu Semily byly podpořeny.
Starosta také informoval o podpoře LK. Všechny OSH v Libereckém kraji obdrží dotaci 402.963,- Kč na
pořízení jednotných soutěžních strojů.
Starosta požádal VV o dodatečné schválení kroků, které musel udělat v zastoupení VV v době
pandemie:
Zastavení Okresního poháru, zrušení jarního kola Plamene, zrušení okresního kola soutěže
v požárním sportu.
VV všemi členy dodatečně schválil kroky starosty v době pandemie.
Br. Vejnar: poblahopřál ještě jednou br. Koželuhovi a br.Tomešovi. Upozornil, že budou další
oslavenci.
Členové VV si rozdělili návštěvy jubilantů v následujícím období.
Br. Vejnar ještě avizoval oslavy 130. výročí SDH Kundratice. Proběhnou 12.9.2020, bude zde soutěž
okrsku, soutěž dětí a proběhne předání nového praporu.
Br. Doškař – SDH Košťálov odkoupí jednu sadu překážek od OSH. Dále požádal o zjištění potvrzené
účasti delegátů přes starosty okrsků kvůli dostatečnému občerstvení a prostoru. Tyto informace
sdělit do konce srpna na OSH.
Br. Houžvička: Budou nějaké postupové soutěže?
Starosta: Z rozhodnutí Sdružení jsou postupové soutěže v letošním ročníku zrušeny. Rozjíždí se pouze
některé ligy.
Br. Jiřička: omlouvám se za problémy s minulým zápisem, neměl jsem prostor to řešit hned. Snad je
vše napraveno….
Starosta: Oficiálně oznamuje kandidaturu na starostu OSH ještě v příštích pěti letech.
Ad 9) Závěr
Br. starosta Arnošt Černý ukončil snad už poslední jednání VV OSH Semily. Poděkoval všem za
odvedenou práci a popřál mnoho úspěchů v dalším působení všem členům VV. Jednání ukončil
v 16:35 hodin.

Zapsal: Ladislav Jiřička

