Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 2.6.2022
Členům VV byly předem zaslány podklady k jednání.
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
br. Vaníček, br. Nesvadba, br. Otmar
2) Připomínky a dotazy k zápisu z minulého jednání
3) Schválení navržených vyznamenání
ses. Slavíková
4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. Slavíková
5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar
6) Zprávy z odborných rad
7) Shromáždění starostů OSH
8) Diskuze
9) Závěr
Jednání zahájila starostka OSH, ses. Kateřina Slavíková.
VV se sešel v počtu 15 a jednání bylo usnášeníschopné.
Bod 1) K navrženému programu nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem jednání určen br.
Vaníček, ověřovateli navržení br. Nesvadba a br. Otmar
VV schválil navržený program a i ověřovatele zápisu.
Bod 2) Zápis z minulého jednání nebyl čten, všichni jej obdrželi přílohou k pozvánce.
K zápisu z minulého jednání nejsou žádné připomínky.
VV vzal zápis na vědomí
Bod 3) Schválení vyznamenání:
ses. starostka:
přednesla návrhy na vyznamenání členů jednotlivých SDH: SDH Rovensko pod Tr., SDH
Roztoky u Jilemnice, SDH Nedaříž
Všechna vyznamenání byla zkontrolována a všichni mají na vyznamenání nárok.
VV schválil všechny navržená vyznamenání

Bod 4) Zpráva o hospodaření OSH
ses. starostka:
- Snažíme se držet rozpočtu ve všech směrech
- Byly schváleny dotace z Libereckého kraje všem sborům, které požádaly-smlouvy
budou připraveny k podpisu v kanceláři OSH
- Přišel rozpis dotací z MŠMT cca 135.000,-Kč , polovina se dává sborům

-

Shromáždění starostů, setkání ZH – částka byla větší než byla daná v rozpočtu, do
budoucna navýšit tuto položku v rozpočtu
Poděkování firmě AVE pobočka Česká Lípa za peněžitý dar 25.000,-Kč – použito na
„Hru Plamen“, ředitelka přislíbila i na příští rok sponzorský - peněžitý dar
Sehnala jsem sponzora na ceny pro okresní kolo PS ve výši 19.000,-Kč

VV vzal zprávu o hospodaření OSH na vědomí
Bod 5) Zasloužilí hasiči
br. Vejnar:
- Setkání ZH Libereckého kraje proběhlo 13.5.2022 v pivovaru Svijany, kde také
proběhla při této příležitosti prohlídka pivovaru
- Na rok 2023 připadne uspořádání setkání ZH Libereckého kraje na okres Semily, bude
se muset najít vhodné místo na toto setkání
- Připomenout – apel na sbory dávat vyznamenání tomu, kdo si to opravdu zaslouží
- Setkání ZH okresu Semily konané ve Vysokém nad Jiz. dopadlo dobře
ses. starostka: informuje o konání akcí od posledního jednání VV, kterých se zúčastnila či
zúčastní, ať to jsou jednání starostů OSH, různých školení, jednotlivých soutěží dětí, dorostu a
dospělých, soutěže Okresního Poháru, dále slavnostní akce pořádané sbory k výročí jejich
založení – termíny jednotlivých akcí jsou na webových stránkách OSH či jsou rozesílána
přímo jednotlivým sborům.

VV vzal informace br. Vejnara ses. starostky na vědomí

Bod 6) Informace z OR:
br. Štěpánek: OORM
-

proběhlo školení vedoucích mládeže v e Vysokém nad Jiz.
proběhlo okresní kolo „Hry Plamen“, kde byl proveden slavnostní nástup
k výročí 50let „Hry Plamen“
proběhne krajské kolo dětí a dorostu 3.-5.6.2022 v Zákupech
10.9.2022 jednotlivci 60m s překážkami – Poniklá
Zmínil postupující na krajské kolo:
Děti: Víchová, Semily
Dorostenci: Bozkov, Ploukonice
Dorostenky: Bozkov, Jablonec nad Jiz., Semily

br. Nesvadba: OORV
-

Setkání ZH ve Vysokém nad Jiz. – město Vysoké nad Jiz. darovalo pronájem a
energie za sál
Uskutečnilo se školení rozhodčích PS – účast byla velká, stávajících i nových
rozhodčích
Okresní kolo PS zajištěno
Krajské kolo zatím nezajištěno
Předložit na KSH OZ krajského kola PS ke schválení
Znovu apelovat na KSH posunutí pořádání krajského kola PS na červenec

Proběhla diskuze k otázce pořádání okresních či krajských kol PS do budoucna v rámci
pořadatele, aby se předešlo možným problémům jako v letošním roce.
Závěr: na VV na konci roku dát návrhy na zajištění pořádání těchto soutěží
br. Houžvička: OORP
- Proběhlo vyhodnocení výkresů „PO očima dětí“, jinak se nic neděje- příští
týden budeme vědět více, budou probíhat jednotlivé různé jednání

VV vzal přednesené informace z OR na vědomí
Bod 7) Shromáždění starostů OSH
ses. starostka: toto shromáždění proběhlo začátkem dubna a jedním z bodů bylo navýšení
odvodů z OSH na SH ČMS
navýšení bylo odsouhlaseno-schváleno ve výši 50,-Kč pro dospělé tak i pro děti
ses. starostka informuje:
- Vzhledem k navýšení těchto odvodů a omezení dotací z kraje na minimum, by
bylo by potřeba zvýšení příspěvků na OSH
br. Hýbl: jestli nebude odliv členů
Probíhá o tomto diskuse a ses. starostka připravila několik možných variant navýšení
příspěvků, hledá se nejvhodnější řešení
Navržená částka výše příspěvků 200kč: k jednání na Mimořádném Shromáždění starostů,
představitelů SDH okresu Semily
Datum konání: Mimořádné Shromáždění starostů, představitelů SDH okresu Semily
29.7.2022
VV vzal přednesené informace ses. starostky na vědomí
VV schválil návrh výši příspěvků 200kč a termín konání

Bod 8) Diskuze
br. Vejnar: chtěl bych poděkovat za pozvání Všem Těm, kteří dříve pracovali s dětmi
v rámci oslav 50let „Hry plamen“
br. Miksánek – poděkování ses. starostce a br. Štěpánkovi za uspořádání oslav 50let
„Hry plamen“

Bod 9) Závěr
ses. starostka: poděkovala Všem za účast a popřála hezké léto a ukončila jednání VV

Zapsal: br. Vaníček Aleš

