Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 1.7.2021 v Košťálově
Setkání zahájil v 16:10 hodin náměstek starostky OSH Semily br. Aleš Vaníček, který
z pověření starostky jednání dále řídil.
VV rozhodl, že toto Shromáždění se uskuteční bez pozvaných hostů vzhledem k situaci
kolem covidu – 19, výjimku tvoří pozvání paní Věry Nutilové od starostky OSH ohledně
možných dotazů či upřesnění podkladů pro kroniku OSH.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých hasičů.
Ze Shromáždění bude pořízen zápis, ověřovateli zápisu budou br. Louda, br. Matyáš
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba návrhové komise
Zpráva o činnosti za rok 2020
Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2021
Plán práce na rok 2021
Zpráva KRR – kontrolní a revizní rady
Zpráva Aktivu Zasloužilých hasičů
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Návrh br. Jiřičky o doplnění programu o bod:
Příspěvek na pomoc po živelné události „ Morava“ a tento bod předsunout před bod č.3
Navrhovaný program včetně doplňujícího bodu byl jednohlasně schválen.
Bod č.1) volba návrhové komise: navrženi - předseda br. Doškař, členové br. Bachtík,
br. Otmar

schváleno
Bod č.2) Sestra starostka přednesla zprávu o činnosti OSH za rok 2020
Na začátku roku proběhly volební valné hromady sborů a následně okrsků.
Vzhledem k situaci proběhla podle plánu jen malá část akcí. V únoru školení vedoucích
mladých hasičů, v létě Pohár OSH Semily a vyhodnocení POOD.
Na konci září se uskutečnilo Shromáždění delegátů sborů v Košťálově.

Starostka poděkovala sborům, které pomáhaly v nouzovém stavu. A také poděkovala
náměstkům, členům VV a odborným radám za spolupráci.

Bod č.3) Příspěvek na pomoc po živelné události „Morava“
Sestra starostka informovala, že sehnala v letošním roce pro OSH dva sponzorské
dary 2x po 10.000,-Kč, tj. 20.000,-Kč a tuto částku navrhuje věnovat jako příspěvek
SDH Moravské Nové Vsi zasažené touto událostí.

Navržená částka 20.000,-Kč schválena
Pozn. br. ČERMÁK navrhnul, aby se peníze z rozpočtu za neuskutečněného Soptíka,
také poslali na tornádem poničenou Moravu
Sestra starostka : Kvůli schodkovému rozpočtu nemůžeme poskytnout větší příspěvek.

Bod č.4) Sestra starostka přednesla výsledek hospodaření za rok 2020
Celý rok jsme se drželi rozpočtu, nebyly žádné mimořádné výdaje. Nakoupeny byly
překážky, které byly schváleny. Všechny příspěvky a poplatky byly odvedeny. Dotace na
postupové soutěže byly zrušeny. Ostatní dotace jsme vyúčtovali.
Sestra starostka dále přednesla návrh rozpočtu na rok 2021, který byl jednotlivým
sborům již 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.5) Br. Vaníček přednesl návrh plánu práce OSH na rok 2021. Je v podstatě
podobný jako v roce 2020, tento plán byl sestaven na začátku roku 2021 a nepočítal
s jistými možnými omezeními k pandemické situaci v naší republice.
Br. Jiřička navrhl již neuskutečněné akce vlivem těchto opatření z plánu práce OSH
vyškrtnout – schváleno

Návrh plánu práce OSH schválen
Bod č.6) Br. Mlejnek přednesl zprávu Kontrolní a revizní rady od posledního
shromáždění starostů-představitelů SDH, které proběhlo v lednu 2020. Rada se scházela
během roku, vlivem již několikrát zmiňované pandemické situaci jak to jen bylo trochu
možné, zabývala se provozními záležitostmi a průběžnou kontrolou hospodaření. Na

přelomu roku byla provedena inventura. Všechny kontrolované doklady a operace OSH
jsou v pořádku. Poděkoval ses. starostce za dobré vedení účetnictví OSH a vstřícné
jednání v rámci kanceláře OSH.
Bod č.7) Br. Pavel Vejnar informoval o činnosti Aktivu Zasloužilých hasičů okresu
Semily
Pandemie postihla i nás ZH. Neuskutečnilo se setkání. Na Shromáždění jsem byl zvolený
jako vedoucí aktivu okresu a mým zástupcem je Jaroslav Pochop.
Během roku nás opustil br. Jáchym Klinger a br. starosta OSH Česká Lípa Josef Kreif.
Navrženi na vyznamenání Zasloužilý hasič byl br. Jiří Hanousek – SDH Bukovina u
Čisté. Dva návrhy na Řád sv. Floriána byly poslány na ústředí.
Chtěl bych vás poprosit, abyste zapojovali do různých akcí i zasloužilé hasiče.

Bod č.8) Diskuse:
-

rozeslat a dát na stránky OSH již zmiňované číslo účtu na možné zasílání
finančního příspěvku sborů na pomoc po živelné události SDH Moravské Nové
Vsi

-

Br. Jiřička zmínil VI. Sjezd SH ČMS ohledně nominací a volbě starosty SH ČMS
uvažovat o úpravě, změn stanov

-

p. V. Nutilová zmínila se o zasílání podkladů do kroniky OSH 2005-2020, o
možných úpravách textů i grafiky spolu s p. Hanouskem s Bukoviny u Čisté.
Dále bylo připomenuto jakým způsobem tyto podklady zpracovat. Poděkovala
těm sborům, které tyto podklady odevzdaly a apeluje na ostatní sbory, aby se
polepšily, případné dotazy směřovat přes OSH na p. Nutilovou.

Bod č.9)Br. Doškař přednesl návrh usnesení. Návrh usnesení byl jednohlasně schválen.
Bod č.10) Shromáždění ukončila ses. starostka. Poděkovala všem za účast a popřála
všem hezké prázdniny a léto.

Ověřovatelé br. Louda …………………………..

br. Matyáš ………………………….

