Program jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 10.9.2015
od 14.30 hod. v zasedací místnosti kanceláře OSH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zápis z minulého jednání VV OSH.
Čerpání rozpočtu a příprava nového rozpočtu
Zasedání VVOSH se zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři
Schválení vyznamenání
Informace o soutěžích
Diskuse
Závěr.

Jednání zahájil starosta OSH. Přivítal přítomné a navrhl program dnešního jednání. Ten VV jednohlasně
schválil.

Ad1. Zapisovatel Jednání br. Jiřička, Ověřovatelé: bři. Drešer a Doškař
Ad.2 -Zápis z min. jednání přečetl br. Jiřička. K zápisu nebylo připomínek.
VV OSH vzal zápis na vědomí.
Ad.3. – Čerpání rozpočtu. Br. Mlejnek seznámil přítomné s hospodařením OSH v uplynulém
účetním období. Konstatoval, že jsou slabé příjmy z prodeje zboží v kanceláři a apeloval na
působení ve sborech, aby nákupy pohárů probíhaly přes kancelář OSH, kdy je z tohoto
finanční profit. K 1.9. 2015 byl propad hospodaření OSH necelých 21.000,- Kč. Hospodaření
se tak kloní spíše k červeným číslům, tedy, že skončí na konci roku ve ztrátě. Toto se však
očekávalo vzhledem k masivnímu propadu dotační podpory. Vzhledem k tomu začal br.
starosta jednat o kolektivním členství dalších subjektů (měst a obcí v okrese Semily), což by
mělo přinést jisté finanční prostředky. Na druhou stranu je predikce dotační podpory do
příštího roku ještě spíše pesimističtější. Z tohoto důvodu navrhl br. Mlejnek začít
připravovat rozpočet OSH pro rok 2016 co nejdříve s tím, že by bylo vhodné zohlednit
skutečné příjmy v roce 2015 a proti tomu potlačit výdaje zhruba na úroveň roku 2013. Tím by
mělo dojít k zastavení propadu rozpočtu i při nepříznivé výši příjmů. Na přípravě rozpočtu
bude intenzivně pracovat kancelář OSH a měl by být projednán na prosincovém zasedání VV,
a následně schválen na lednovém shromáždění starostů SDH okresu, aby se nemuselo
hospodařit zbytečně dlouho dle provizoria.
VV OSH vzal informace na vědomí a schválil potřebu přípravy rozpočtu
pro rok 2016 do prosince 2015.
Ad.4. - Zasedání VV OSH se zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři
Setkání VV OSH Semily se Zasloužilými hasiči a dlouholetými funkcionáři se uskuteční 6.11.
2015 v Bozkově od 16:00 hodin. Přihlášky do 30.10. 2015 na OSH. Dopravu zajistí okrsky.
Tradičně cca 5 lidí z okrsku. Pozvánky zašle adresně kancelář OSH nominovaným
funkcionářům a ZH. VV OSH stanovil limit na občerstvení ve výši 100,- Kč a účastníka.
Ad.5 – Schválení vyznamenání.
Bratr Bachtík seznámil přítomné s doručenými návrhy na odsouhlasení udělení vyznamenání.
Všechny návrhy jsou v pořádku, navržení splňují podmínky pro udělení.
VV OSH předložené návrhy jednohlasně schválil.

Ad. 6 – Informace o soutěžích.
Br. Štěpánek informoval o přípravách ZHV. Uskuteční se 17.10.2015 v Jilemnici na Kuvajtu
(hřiště u nemocnice). Rada mládeže k tomu bude ještě jednat 24. Září, ale vše už je zhruba
nalajnováno. Jako příprava je doporučena mládežnickým kolektivům soutěž z poháru Soptíka
4.10. 2015 v Bozkově.
O pohár dráčka Soptíka – o soutěžích informoval br. Bachtík. 24. Října 2015 se připravuje
v Chuchelně slavnostní vyhodnocení spojené s poděkováním reprezentantům z našeho okresu.
VV OSH schválil uvolnění finančních prostředků na tuto neplánovanou jako poděkován za
reprezentaci okresu Semily v soutěžích PS.
Protože ve stejném termínu je i zasedání starostů OSH v Přibyslavi a starosta se bude účastnit
vyhodnocení Soptíka, byl na toto jednání delegován náměstek, br. Koželuh.
Pohár OSH – informoval br. Mašek. Poslední závody jsou 12.9. 2015 ve Škodějově, kde
proběhne i vyhodnocení. Stále jsou ještě ve hře medailové pozice.
Ad.7.- Diskuse
Br. Koželuh: Kolik družstev se účastní Poháru OSH, má cenu v něm pokračovat?
Br. Bachtík: 9 ženských a až 23 mužských družstev. K projednání radě velitelů je, zda nepřejít
pouze na vrchní nádrže v kombinaci s nástřikovými terči.
Br. Tomeš: Třeba by tato úprava mohla přivést další družstva.
Br. Bachtík: Jaké je tedy rozhodnutí?
Br. Tomeš: Navrhuji nerušit, je to dobré pro sbory, které nejezdí ligu.
Br. Bachtík: V roce 2015 se udělalo 10 soutěží.
Br. starosta: Navrhuji pohár zachovat i v roce 2016 s pouze nadzemními nádržemi. Dále
dopracovat radou velitelů a o budoucnosti pro rok 2017 budeme jednat příští rok.
VV tento bod postupuje k projednání do rady velitelů.
Br. starosta: Děkuji břím. Bachtíkovi a Medkovi za pomoc při přípravách soutěží během léta a
SDH Mašov za přípravu okresního kola PS.
Br. starosta: Informuji, že nákup mé nové vycházkové uniformy již proběhl a stejnokroj byl
financován z prostředků SDH Bukovina – OSH do této koupě nemuselo vložit žádné
prostředky.
Br. starosta: Informuji, že SDH Mašov už nebude pořádat v roce 2016 okresní kolo v PS.
Br. Hybl: Zkuste oslovit znovu Hnanice….
Br. starosta: pokusím se projednat do příštího VV.
Br. Bachtík: Vyslovuji poděkování Městu semily a SDH Semily I.a Podmoklice za krajské
kolo a kanceláři OSH za hladký průběh jarního shromáždění delegátů SDH (VV od té doby
nezasedal).
Br. Vejnar: Pozitivně hodnotím pozvání ZH na jarní konferenci i na sjezd.
Br. Miksánek: Ve spolupráci s kanceláří OSH a nějakými účetními by chtěla ORKR
uspořádat školení hospodářů SDH k jednoduchému účetnictví buď do konce roku 2015 neba
z kraje 2016 s cílem připravit prezentaci hospodářům SDH. Rada ještě dopracuje podrobnosti
a pozvánky půjdou na e-mail SDH.
Br. Tomeš: Dobrá myšlenka, je potřeba to udělat co nejdříve.
Br. Tomeš: Přednesl informace z republikového sjezdu v Pardubicích.
Br. Vejnar: Br. Navrátil odešel na odpočinek a obdržel jedno z nejvyšších vyznamenání na
sjezdu. Co se týká peněz, musíme si o ně umět říct a také dobře hospodařit.
Br. starosta: Upozorňuji na častý nešvar v ústrojové kázni a při vystupování. Především jde o
vycházkové stejnokroje, zdravení, státní hymnu apod. S výchovou je potřeba začít doma ve
sborech! Také připomínám důslednost při vyznamenávání. Navrhuje gratulace aktivním
funkcionářům OSH a zasloužilým hasičům od 60. Let
Br. Koželuh: Navrhuji snížit tuto hranici na 50. Let.

VV schvaluje ocenění aktivním funkcionářům od 50. let věku (50,60,70, 75, 80, 85….)
Br. Tomeš: Ustavíme nějakou komisi k rozpočtu na 2016?
Br. Koželuh: Ne, ať to připraví br. Mlejnek, rozešle a budeme to připomínkovat.
Br. Vejnar: Je potřeba upravit web, jsou tam neaktuální kontakty.
Br. Štěpánek: Informoval o umístění našich závodníků na republikových kolech PS.
Br. Jiřička: Jak probíhá přeregistrace jednotlivých SDH?
Br. Mlejnek: Probíhá přeregistrace OSH. O sborech nemáme žadné aktuální informace. Na
starosti to má ses. Hladíková na ústředí.
Br. Mašek: na sjezdu všichni chválili sport, ale přitom se odhlasovalo, že členové HZS nesmí
reprezentovat SDH.
Br. Koželuh: Stejně to nemůže nikdo zkontrolovat….
Br. Miksánek: Toto ustanovení se týká pouze soutěží CTIF, my můžeme být v klidu.

8. Jednání ukončil br. starosta v 16:52 hodin.

