Program jednání Výkonného výboru OSH Semily dne 10.3. 2016
od 14.30 hod. v zasedací místnosti kanceláře OSH
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Zápis z minulého jednání VV OSH.
3. Schválení vyznamenání
4. Čerpání rozpočtu
5. Přeregistrace SDH
6. Informace o dotacích Libereckého kraje
7. Informace o výpovědi z kanceláře OSH
8. Příprava soutěží dospělých – Pohár OSH, Okresní kolo v PS, školení rozhodčích
9. Příprava soutěží dětí – Soptík, Plamen, školení vedoucích mládeže
10. Diskuse
11. Závěr
Jednání zahájil starosta OSH. Přivítal přítomné a navrhl program dnešního jednání. Ten VV
jednohlasně schválil.
Ad1. Zapisovatel Jednání br. Jiřička, Ověřovatelé: bři. Hybl a Jindřišek
Ad.2. Zápis z min. jednání přečetl br. Jiřička. K zápisu nebylo připomínek.
VV OSH vzal zápis na vědomí.
Ad.3. Bratr Mlejnek informoval o tom, že br. starosta doplnil všechna udělená vyznamenání
do elektronické evidence. Tím už má každý sbor možnost vidět, jaká vyznamenání mají jeho
členové a o jaké lze pro daného člověka žádat.
Bratr Bachtík pak 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 4. Čerpání rozpočtu. Br. Mlejnek seznámil přítomné s hospodařením OSH od začátku
roku. Proběhl výběr členských příspěvků za dospělé a za mládež od sborů. Pouze SDH
Hořensko nemá uhrazeny členské příspěvky na letošní rok. Je třeba v souladu se stanovami
hradit členské příspěvky v aktuálním roce dle stavu členské základny k 1. lednu daného roku.
Pokud tedy sbor neodhlásí zemřelé nebo odhlášené členy řádně do konce daného
kalendářního roku, vzniká mu povinnost odvést za tato členy příspěvek i v roce dalším, byť
by odhlášení provedli například v lednu nebo v únoru.
Br. Mlejnek konstatoval, že čerpání prostředků je úměrné období účetního roku. Mírně vázne
prodej zboží, ale to j v tomto období obvyklé. HVP plní své závazky a vyplácí provize a
podporu kanceláře. Během měsíce března by OSH mělo obdržet avizovanou dotaci z LK na
kancelář. Byly provedeny odvody příspěvků na ústředí. Do konce března budou podány
žádosti o dotační podporu z LK na soutěže Plamen a ZHV, Pohár dráčka Soptíka a Okresní
kolo požárního sportu. Na každou akci budeme žádat o 25.000,- Kč grantu.
VV OSH vzal informace o hospodaření na vědomí.
Ad 5. Přeregistrace SDH
Br Mlejnek informoval o postupu v přeregistracích SDH okresu Semily. Byly problémy
především s krátkými lhůtami na dokládání potřebným materiálů. Některé návrhy se vracely
a doplňovaly. U některých došlo v mezidobí ke změnám, které byly potřeba zohlednit. Ve
finále bylo 6 návrhů registračním soudem vráceno. Postupně se všechno dokončuje.

Br. Jiřička připomněl, že doklad o přeregistraci SDH na pobočný spolek lze stáhnout
například na www.justice.cz. Tyto podklady jsou občas potřebné při žádání o dotace. LK toto
zatím nechce, ale jsou finanční zdroje, kde se to vyžaduje.
Ad 6. Informace o dotacích Libereckého kraje
Br. starosta informoval o vyhlášených dotačních titulech Libereckého kraje. Po absolvovaném
školení je třeba dát si pozor především na nový název sborů, nepoužívat stará razítka. Raději
podat bez razítka. Jinak bude žádost vyřazena. Opět pak apeloval na správnost datumů,
dodržování lhůt a především pozor na dodržování parametrů, k nimž se žadatel zaváže
v žádosti.
Ad 7. Výpověď z kanceláře OSH
Br. starosta informoval o probíhající změně vlastníka domu, ve kterém sídlí kancelář OSH
Semily. Dům kupuje Město Semily se záměrem zde rozšířit uměleckou školu. Zatím se ještě
nic neděje, ale dá se předpokládat výpověď ze stávajících prostor. Nechceme nic zanedbat a
promeškat. Z tohoto důvodu se začalo s hledáním odpovídající náhrady. Pracuje na tom br.
starosta, br. Bachtík a br. Mlejnek. Pokud se najde nový prostor, bude třeba jednat o
zohlednění výše nákladů na pronájem služby na nové adrese v letošním rozpočtu OSH. Bude
k tomu svolán mimořádný VV.
Ad 8. Soutěže dospělých…..
Br. Mašek informoval o soutěžích dospělých. Okresní kolo soutěže v PS bude v Turnově
25.6.2016. Změna je v termínu a místě kola krajského, které proběhne v neděli 14. srpna
v Jablonci nad Nisou.
Proběhlo první školení rozhodčích. Bohužel jen s velmi slabou účastí. Nezájmem by mohlo
být ohroženo rozhodcování na soutěžích v okrese.
Br. Mašek dále informoval o jednání v Přibyslavi. Rada velitelů se rozdělila na radu represe a
radu soutěží. Na úrovni okresu to necháme postaru.
Připravují se kursy autoškoly pro strojníky JSDHO na skupinu C. Měly by probíhat ve
výcvikových střediscích HZS ve Zbirohu, Hlučíně a ve Svitavách.
Apeloval na potřebu hlásit jakýkoli pohyb techniky JSDH mimo katastr vlastní obce (doprava
na soutěže apod.)
Apeloval také na odbornou přípravu členů JSDHO. Odpovídají sice obce, ale lze získat
odbornostní odznaky I. až III. stupně velitel, strojník, hasič.
ÚHŠ avizují volnou kapacitu v připravovaných kursech.
Pokračují přípravy na hasičskou fontánu na podzim 2016.
Ad 9. Plamen, Soptík …..
Br. Štěpánek informoval o připravovaném školení vedoucích mládeže. Bude 2.4.2016
v Bozkově.
Okresní kolo Plamenu a okresní kolo soutěže dorostu (jarní části) se uskuteční v Košťálově.
Plamen v sobotu 28. května a dorost v neděli 29. května 2016.
Krajská kola pak budou 10. – 12.6.2016 na okrese Česká Lípa.
Soutěže o Pohár dráčka Soptíka budou 30.dubna v Jablonci nad Jizerou, 8. května
v Kunraticích, 15. května v Bozkově, 22. května v Semilech, 11. září v Chichelně a 1.10.2016
v Košťálově.
ZHV se připravuje na 15.10.2016 v Bukovině u Čisté.
Ad 10. Diskuse
Br. starosta:

•
•
•

V soutěži Sportovec roku okresu Semily obsadila Šárka Jiroušová 4. místo.
Město Semily se připojilo ke kolektivnímu členství OSH. V Jilemnice se to má ještě
projednávat. Turnov bude poskytovat částku odpovídající kolektivnímu členství
formou daru, o který bude potřeba každý rok požádat.
Pozor na nabídku aut od ZZS. Jde o stará auta, která by mohla přinést sborům mnoho
starostí (už jsou v okrese negativní zkušenosti s převody od Policie nebo jiných
zdravotnických služeb).

Br. Hybl: Zasloužilí hasiči by se mohly konat v Rovensku. Dobrý termín by byl 11. listopadu.
VV schválil pořadatelství podzimního setkání VV se Zasloužilými hasiči a bývalými
funkcionáři SDH Rovensku pod Troskami v termínu 11. listopadu 2016.
Br. Vejnar: Předali jsme Řád sv. Floriána br. Vladimíru Havlovi, SDH Kundratice. Blahopřáli
jsme br. Bachtíkovi k 70. narozeninám. Blíží se další termíny (Br. Holec v dubnu,…..)
VV vzpomenul na bratra Doležala z Lomnice nad Popelkou a vyjádřil mu podporu v jeho
nemoci a přání úspěšné rekonvalescence.
Br. Jiřička: Kam je potřeba hlásit změnu názvu spolku? Banka, pojišťovny…..
Br. Mlejnek: Zjistím k tomu podrobnosti na jednání v Přibyslavi a pověsím to na web a
rozešlu e-mailem na sbory.
Br. Jinřišek: jak je to s rozhodčími? Mají platnost zkoušek na pět let?
Br. Miksánek: Ano, je to pětileté období. Snahou ale je to sjednocovat, aby pak školení
nemusela probíhat každoročně. Jinak se dá využít i školení v sousedních okresech.
Br. Mlejnek: Poděkoval br. Bachtíkovi za dosavadní snahy o nalezení nových prostor pro
kancelář. Intenzivně se na tom pracuje, nechceme být v nejistotě.
VV OSH se dále připojil k blahopřání ses. Václavíkové a br. Maškovi k životním výročím.
Ad 11. Závěr
Jednání ukončil br. starosta v 16:50 hodin

