Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 14.1.2016 v KC Golf Semily
Program:
1. Přivítání, zahájení jednání
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti OSH za rok 2015
4. Výsledky hospodaření za rok 2015 a projednání rozpočtu na rok 2016
5. Plán práce na rok 2016
6. Informace z Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Semily
7. Dovolba člena VV
8. Informace o grantech Libereckého kraje
9. Zdravice hostů
10. Zpráva KRR
11. Statistika činnosti JPO v okrese Semily za rok 2015
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

Přítomné přivítal řídící jednání, 1.náměstek starosty OSH semily, br. Jiřička. Přivítal zároveň
přítomné hosty a 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
Ad2) Řídící shromáždění navrhl pro další řízení ustavit návrhovou komisi ve složení: br.
Koželuh, br. Tomeš a br. Doškař.
Návrh byl všemi přítomnými schválen.
Ad 3) Br. Černý se nejprve krátce představil jako nový starosta OSH. Následně přednesl
zprávu o činnosti a aktivitách OSH Semily v roce 2015. Informoval o činnosti mládeže,
požárním sportu a vyzdvihl úspěchy reprezentantů na postupových kolech soutěží včetně kol
republikových. Zhodnotil činnost odborných rad, komentoval práci VV OSH. Poděkoval
ještě jednou sborům, které se zasloužily o zdárné průběhy soutěží pro děti, soutěží pro dospělé
ale i dalších akcí, které zaštiťovalo OSH, ale pořadatelství nesly sbory. Poděkoval za
spolupráci výkonnému výboru a kanceláři OSH. Věnoval se také otázkám získávání
finančních zdrojů a dalším oblastem. (celá zpráva bude zveřejněna na webu OSH)
Ad 4) Všichni přítomní obdrželi předem tištěnou podobu výsledků hospodaření v roce 2015 a
návrh rozpočtu v roce 2016. Bližší vysvětlení k tomu podal br. Milan Mlejnek. Hospodaření
OSH za rok 2015 skončilo mírným schodkem (6.018,96 Kč). Snahou dále je hospodařit
vyrovnaně i při propadu, resp. nejistotě ohledně výše dotačních podpor v roce 2016. Cílem je
udržet aktivity, ale dostat se na výdaje zhruba ve výši roku 2013. Starosta k předloženému
materiálu ještě navrhuje, aby měl VV OSH pravomoc v případě nějakých markantních změn
pravomoc učinit během roku korekce rozpočtu.
Všemi přítomnými schváleno: hospodaření za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 a
udělení pravomocí VV OSH Semily v průběhu roku činit nezbytná opatření při korekci
rozpočtu.

Ad 5) Návrh plánu práce pro rok 2015 přednesl br. Jiřička. (celý návrh bude zveřejněn na
webu OSH).
Ad 6) Informace z Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Semily přednesl br. pavel Vejnar.
Informoval o činnosti aktivu a o setkání VV OSH se zasloužilými hasiči. Kvitoval pozvání
ZH na Shromáždění delegátů SDH i na republikový sjezd.
Ad 7) Dovolba člena VV. Br. Jiřička seznámil přítomné se potřebou rozšířit VV OSH za
stávajícího starostu byl nominován za okrsek Turnovsko br. Zbyněk Hrůša. Situace nastala až
po Shromáždění delegátů SDH a mezi těmito shromážděními je dle stanov Shromáždění
představitelů SDH okresu nejvyšším orgánem, který změnu VV může schválit.
Navržený byl přítomnými bez výhrad odsouhlasen
Starosta OSH následně předal br. Hrůšovi nové funkční označení.
Ad 8) Informace ke grantům z Libereckého kraje obsáhle přednesl host, Mgr. Arnošt
Svárovský z Krajského úřadu Libereckého kraje, kanceláře hejtmana, oddělení krizového
řízení. Seznámil přítomné s připravenými dotačními tituly jak na podporu aktivit SH ČMS,
tak i na podporu JPO. Informoval o nejčastějších chybách v podávání, ale při vyúčtovávání
dotací a vyzval k podání žádostí, kde nabídl možnost konzultace před podáním žádosti.
Ad 9) Zdravice hostů
Ing. Holšán pozdravil přítomné za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. Poděkoval za spolupráci
a vybídl k pokračování i v dalším roce.
Věra Nutilová pozdravila přítomné za redakci Hasičských novin a informovala jednak o právě
distribuovaném Hasičském čtení č. 2, tak o připravovaném Hasičském čtení č 3.
Br. Pavel Vejnar krátce pozdravil přítomné za krajské Zasloužilé hasiče, jejichž aktiv na
úrovni kraje má vést.
Ad 10) Zpráva KRR
Br. Miksánek informoval o činnosti Okresní kontrolní a revizní rady. Tento orgán se sešel
několikrát během roku 2015 a jednou na začátku roku 2016, kdy zinventarizoval majetek
OSH. Nebylo shledáno vážných závad.
Ad 11) Statistika činnosti JPO v okrese Semily za rok 2015
Protože nedorazil nikdo z HZS Libereckého kraje (vyjma příslušníků, kteří se Shromáždění
účastnili za své domovské dobrovolné sbory nebo odborné rady), přednesl statistiku zásahů a
činností JPO v okrese Semily za rok 2015 br. ing. Miloslav Miksánek.
Ad 12) Diskuse
Br. Mlejnek připomněl povinnost odeslat hlášení o činnosti za rok 2015 elektronicky přes
link, který byl jednotlivým SDH zaslán na kontaktní e-maily. Hlášení je nutné odeslat do 31.
ledna 2016.
Br. Jindřišek vzpomenul na vynikající reprezentaci SDH Poniklá na Olympiádě CTIF
v Polsku.
Br. Tomeš připomněl nominaci úspěšných hasičských sportovců, kolektivů a trenéru do
ankety o nejlepšího sportovce okresu Semily a nabádal k podpoře nominovaných přes
krkonošský deník nebo SMS zprávami.

Ad 13) Usnesení
Návrh usnesení přednesl br. Koželuh. K návrhu nebyla vznesena připomínka a bylo o něm
hlasováno.
Návrh byl všemi přítomnými schválen.

Ad 14) Br. starosta popřál všem hodně zdaru v roce 2016, zdraví, štěstí, spokojenost a vyzval
k pokračování dobrých vztahů a spolupráce. Následně jednání v 18:10 hodin ukončil.
Zapsal: Ladislav Jiřička

