Zápis z jednání VV OSH Semily
dne 11.12.2014 v zasedací místnosti OSH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zápis z minulého jednání VV OSH.
Kontrola čerpání rozpočtu.
Svolání shromáždění představitelů SDH
Schválení navržených vyznamenání.
Shromáždění delegátů SDH.
Různé.
Diskuse.
Závěr.

Jednání zahájil br . starosta, přivítal přítomné a předal řízení br. Adametzovi.
Ad 1. Zapisovatel jednání určen br. Jiřička. Ověřovatelé zápisu: br. Černý a br. Hybl.
Ad. 2. Zápis z minulého jednání přečetl jeho zapisovatel br. Jiřička
VV OSH vzal zápis na vědomí
Ad.3 S čerpáním rozpočtu seznámil br. Mlejnek
Vypadá to, že rozpočet skončí mírným převisem. To je v době výrazného pokrácení dotací a
realizací finančně náročných akcí, které původně nebyly ani rozpočtovány (např. vítání historické
jízdy), velmi dobrý výsledek. Projevuje se v tom především vyšší provize od HVP, než byla
rozpočtována a také příjem z prodeje hasičského materiálu, v poslední době především
vyznamenání. Plní se i příspěvky od obcí v rámci kolektivního členství. Br. Mlejnek také avizoval,
že v pondělí 5.1.2015, kdy budou probíhat inventury, bude částečně ostatní provoz omezen.
VV OSH vzal informace o čerpání rozpočtu na vědomí
Ad. 4. Svolání Shromáždění představitelů SDH – br. Miksánek
Starosta informoval o přípravách Shromáždění představitelů SDH okresu Semily. To
proběhne 14. ledna 2015 od 16:00 v KC Golf Semily. Pozvánku s návrhem rozpočtu obdrží sbory
v předstihu z kanceláře OSH. Termín je poněkud dříve kvůli nepřítomnosti br. starosty koncem
ledna v republice.

Ad.5 Navržená vyznamenání přečetli br. Bachtík a br. Medek. Br. Starosta dále navrhl udělení
Medaile za mimořádné zásluhy br. Miloslavu Kočímu z Mašova.
VV OSH navržená vyznamenání schválil s následujícími výhradami:
Návrh na Řád sv. Floriána pro Vladimíra Kubáta z Křečovic nelze doporučit, není splněn pětiletý
odstup od předchozího vyznamenání v posloupnosti.
Návrh na jmenování Jana Šourka z Rovenska pod Troskami Zasloužilým hasičem nelze doporučit –
nesplňuje podmínku vyznamenání nižších, které ZH předchází.
Ad 6. Shromáždění delegátů SDH Košťálov 21.3.2014 od 9. 00 hodin
Br. starosta navrhl zachovat dosavadní navržený klíč delegátů: SDH do 100 členů - 1 delegát,
SDH 101 a více členů – 2 delegáti. Dále navrhl, aby se nemusel scházet celý VV OSH - zvolit
přípravný výbor ve složení: bři. Doškař, Miksánek, Bachtík, Medek, Vejnar a Mlejnek. Tito připraví
organizační záležitosti a výstavu dění – např, foto, výtvarné práce dětí a pod.

Ad.7. různé
Br. starosta informoval o novinkách ze shromáždění starostů OSH, jednání KSH. Byla
provedena vyúčtování na krajská kola soutěží a na propagační jízdu. Sdružení mění stanovy kvůli
souladu s Novým občanským zákoníkem.
Br.Medek přednesl informace o ZHV Vysoké n.J. – velký dík pořadatelům a rozhodčím za
zvládnutí náročného závodu. Šlo o velmi dobře zvládnutou a náročnou soutěž.
Br. Vejnar zhodnotil setkání zasloužilých hasičů a dlouholetých funkcionářů v Poniklé.
Rovněž povedená akce pro starší členstvo. Velmi pozitivně hodnocen dokument o zesnulém br.
Krafkovi. Velký dík SDH Poniklá za organizaci a zajištění setkání.
Postup. soutěže 2015. Ačkoli byla snaha věci změnit, zůstal kalendář postupových soutěží
pro rok 2015 prakticky stejný jako v roce 2014. (30.5. okresní kolo Plamen, 31.5. okr. kolo dorost
6. 6. okr. kolo PS, 12. - 14.6. krajské kolo Plamen + dorost Semily, 20.6. Krajské kolo PS Jablonec
nad Nisou, 26. - 28.6. MR ČR PS v trutnově. 17.10. Okresní kolo ZHV.
Br. Vejnar přednesl informace z krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Náchodě, kterého se
účastnil. Liberecký kraj bohužel nemá dobré jméno, okres Semily naštěstí ano. Br. Vejnar
poděkoval br. Mlejnkovi za spolupráci na přípravě setkání v Poniklé.
Br. Bachtík navrhl pro potřeby OSH zakoupit laminovačku, scaner a jednoduchý ozvučovací
set pro soutěže a další akce OSH.
VV OSH návrh schválil a pověřil br. Bachtíka a Mlejnka provedením nákupů.

Ad.8 diskuse
Br. starosta informoval o grantech LK. Snad budou vyhlášeny v únoru 2015, měl by tam být
1.000.000,- Kč na výzvu.
Termíny soutěží Soptíka pro rok 2015 jsou na webu (květen až říjen 2015)
Br. Jiřička apeloval na zodpovědný přístup k nominacím na nového starostu OSH. Čas běží
a není žádný vážný kandidát.
Br. Bachtík rozdal členům VV OSH tabulky s novými kontakty na členy okrsků, kteří
vzejdou z okrskových jednání v únoru. Jsou zde i nominace do OR OSH a na vedení OSH.

Na závěr br. starosta všem popřál klidné vánoce a hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce.

Ad.9 závěr
Br. Adametz jednání ukončil v 17:15 hodin.

