Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 14.1.2015 v KC Golf Semily
Program:
1. Přivítání, zahájení jednání
2. Zpráva o činnosti
3. Výsledky hospodaření
4. Zpráva KRR
5. Plán práce na letošní rok
6. Rozpočet pro rok 2015
7. Svolání Shromáždění delegátů SDH okresu Semily
8. Diskuse
9. Závěr

Přítomné přivítal starosta OSH Semily, br. ing. Miksánek. Přivítal zároveň přítomné starosty
obcí a měst okresu Semily.
Přítomní následně chvíli ticha uctili pietu za členy a funkcionáře zemřelé v loňském roce.
Zapisovatelem jednání byl navržen br. Jiřička. Navržený byl přítomnými bez výhrad odsouhlasen
Br. starosta následně předal řízení jednání náměstku, br. Adametzovi.
Ad 2) Br. Miksánek přednesl zprávu o činnosti a aktivitách OSH Semily v roce 2014.
Informoval o činnosti mládeže, požárním sportu a vyzdvihl úspěchy reprezentantů na
postupových kolech soutěží včetně kol republikových. Zhodnotil činnost odborných rad (rada
mládeže, rada velitelů, rada prevence). Komentoval práci VV OSH. Vzpomněl také na
propagační jízdu u příležitosti 150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva v naší zemi.
Zhodnotil setkání VV OSH se zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři, které má
v našem okrese dobrou tradici. Ocenil i dobrou informovanost směrem ke sborům především
díky kvalitním webovým stránkám OSH. Poděkoval břím. Medkovi a Bachtíkovi za
organizační práci v kanceláři OSH. Poděkoval všem, kdo jakkoli pomáhají k šíření dobrého
jména dobrovolných hasičů.
Ad 3) Všichni přítomní obdrželi předem tištěnou podobu výsledků hospodaření v roce 2014.
Konkrétně s ním seznámil br. starosta. I když byla prognóza spíše špatná, podařilo se nakonec
díky získání dotací a grantů, ale také díky vlastní hospodářské činnosti kanceláře OSH,
dosáhnout kladného hospodářského výsledku s přebytkem 86.025,- Kč proti plánu. To je
velmi dobrý výsledek.
Ad 4) Br. Soukup informoval o činnosti Kontrolní a revizní rady OSH v roce 2014. Rada
jednala v roce celkem třikrát. Na začátku roku 2014 byly provedeny inventury a komise
zasedala ještě dvakrát během roku. Nebylo třeba řešit žádné podněty či přezkoumávat
rozhodnutí OSH. Hospodaření odpovídá podkladům předloženým k seznámení a citovaným
na dnešním jednání. Inventury odpovídají evidovaným stavům majetku. Byla oceněna
spolupráce KRR a pracovníků kanceláře OSH.

Ad 5) Návrh plánu práce pro rok 2015 přednesl br. Koželuh. Mimo tradičních a opakujících
se aktivit čeká náš okres uspořádání krajského kola soutěže mládeže a krajského kola soutěže
dorostu. V březnu pak Shromáždění delegátů SDH a delegaci pak účast na republikovém
sjezdu.
Navržený plán práce byl přítomnými bez výhrad odsouhlasen
Ad 6) S návrhem rozpočtu seznámil přítomné br. starosta. Všichni návrh obdrželi předem
vytištěný. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Vzhledem k neúplným údajům navrhl br.
starosta hospodařit dle rozpočtového provizoria a pověřit VV OSH Semily dopracováním
rozpočtu a jeho schválením po zjištění výše dotační podpory.
Navržený postup byl přítomnými bez výhrad odsouhlasen

Ad 7) Br. Jiřička seznámil přítomné se záměrem VV OSH na svolání Shromáždění delegátů
SDH okresu Semily (okresní konference). Toto jednání je plánováno na sobotu 21. března
2015 v Košťálově. Jednotlivé sbory nahlásí své delegáty jmenovitě do konce ledna 2015,
nejpozději do 7. února 2015 do kanceláře OSH, aby mohli být tito adresně pozváni. Klíč
k počtu delegátů je: SDH s členskou základnou do 100 členů – 1 delegát, SDH s členskou
základnou 101 a více členů – 2 delegáti. Bývalo zvykem, že jedním z delegátů byla žena, leč
není to nutné.
Ad 8) Diskusi zahájil br. starosta. V roce 2014 se vcelku dařilo prezentovat práci hasičů
v médiích. Dobrá spolupráce je s Deníky Bohemia, především s Krkonošským deníkem.
Starosta avizoval zájem tohoto periodika informovat o sborech, které budou mít letos výročí.
Apeloval proto na sbory, aby zaslali co nejdříve termín oslav na OSH, které je pošle do
redakce.
Br. starosta dále vysvětlil absenci hostí na dnešním jednání. Pozvání jsou připravena na
konferenci do Košťálova, která bude mít slavnostnější ráz. Dnešní jednání je hodně pracovní.
Br. starosta ještě zdůraznil, že každý okrsek má právo delegovat své zástupce do odborných
rad okresního sdružení a do výkonného výboru. Je potřeba se na tom v okrscích odpovědně
zamyslet a s případnými nominanty to předem prodiskutovat, aby pak skutečně v orgánech
OSH pracovali.
Br. Bachtík – apeloval na zodpovědný přístup k delegacím na jednání okresní konference.
Pokud jsou sborem vysláni, měli by se zúčastnit. Nedělá to dobrý dojem, když
z delegovaných třetina chybí (příklad jednání před 5lety).
Br. Jiřička – zásadním problémem, který je třeba diskutovat, je absence kandidáta na funkci
starosty OSH. Br. Miksánek opakovaně avizuje, že končí…..
Br. Jindřišek – Proč chce starosta skončit?
Br. Miksánek – Jsem po těch mnoha letech opotřebován a mám problém se zaměstnavatelem
(střet SDH a HZS). Cítím, že už je toho na mě moc, hraničí to s mým zdravím a potřebuji
trochu vysadit. Je ale dobře našlápnuto, výborně fungují odborné rady a budoucí starosta to
bude mít snazší.
Br. Jindřišek - Bylo by dobře, aby to byl někdo mladší a nezatížený minulostí.
Br. Miksánek – hasiči tvoří základ života na mnoha vesnicích a městech. Přesto dnes není
jejich význam zcela doceněn, mnohde naopak spíš srážen. Novým představitelem OSH by
měl být člověk, který podpoří rozvoj a budoucnost hasičských myšlenek.

Br. Vejnar – Mrzí mě, že je tu ten střet SDH a HZS!
Br. Matyáš – toto téma je potřeba zodpovědně probrat především na valných hromadách
okrsků a navrhnout jak zástupce do rad, tak do VV i na pozici starosty OSH.
Br. Miksánek – Aktivní lidé toho mají už naloženo na svých bedrech poměrně dost (sbory,
okrsky ale i obecní zastupitelstva) a funkcionářů v mladším věku je rovněž málo.
Na konec diskuse přednesl br. starosta výtah ze statistik HZS v loňském roce. Mj. bylo
v okrese 152 požárů, z toho 8 úmyslně založených. Je vidět velký podíl na zásazích u
jednotek SDH. Dominuje Lomnice nad Popelkou s 85 výjezdy. Celková statistika bude
zveřejněna na webu OSH.
Ad 9) Br. Bachtík seznámil přítomné s návrhem usnesení.
Navržené usnesení byol přítomnými bez výhrad odsouhlaseno.

Ad 10) Br. Adametz jednání dne 14. 1.2015 v 17:45 hodin ukončil.

