Zápis z jednání VV OSH Semily ze dne 14.12.2016 od 14:30 hodin

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Určení zapisovatele o ověřovatelů
Zápis z minulého jednání
Schválení navržených vyznamenání
Zpráva o hospodaření OSH + Metodické pokyny
Vyhodnocení Soptíka
Setkání Zasloužilých hasičů kraje v Daliměřicích
Setkání Zasloužilých hasičů a dlouholetých funkcionářů v Rovensku
Inventarizační komise
Informace z kraje – granty
Chod kanceláře OSH, odchod br. Mlejnka
Diskuse
Závěr

Ad 1) Jednání zahájil starosta ve 14:35 hodin. Navrhl program jednání, zapisovatelem určil br. Jiřičku
a za ověřovatele navrhl br. Tomeše a br. Vejnara.
VV OSH schválil jednohlasně volbu obou ověřovatelů.
Ad 2) Zápis z minulého jednání přečetl br. Jiřička.
VV OSH vzal zápis bez připomínek na vědomí.
Ad 3) Br. Bachtík přednesl zaslané návrhy na vyznamenání pro členy SDH okresu Semily. Oprávněnost
vyznamenání prověřili spolu s br. Mlejnkem a navrhují přednesené návrhy schválit.
VV OSH jednohlasně schválil udělení vyznamenání dle obdržených návrhů.
Ad 4) Zpráva o hospodaření OSH + Metodické pokyny. Br. Mlejnek informoval, že postoupily práce
v přípravách inventarizace majetku. Něco drobnějšího se podařilo prodat, ale stále se ještě neprodaly
plynové spotřebiče. Co se týká toku finančních prostředků, očekávají se ještě příjmy od HVP, není
proplacena celá dotace z MŠMT, něco bude ještě z prodeje majetku a z prodeje materiálu,
rozjednané jsou i sponzorské dary a dobíhají průběžné členské příspěvky od kolektivních členů. Ve
výdajích je potřeba ještě zohlednit nové pneu, nákup zboží na prodej do kanceláře (ocenění),
telekomunikační poplatky a měsíční paušály. Zatím to reálně vypadá na hospodaření se ztrátou cca
58.000,- Kč.
Br. Mlejnek dále informoval o metodických pokynech, které se týkají EET, hospodaření sborů a
evidence členské základny. Vše bude vyvěšeno na webu OSH, na SDH půjde e-mailem avízo těchto
zveřejnění. Aktuální je výměna členských průkazů. Bude realizována kanceláří OSH tak, jak budou
předávány fotografie členů. Nejlépe na nějakém digitálním nosiči, formát JPG, velikost fotografií 3,5 x
4 cm, fotografie označené jménem a příjmením. Co se týká ekonomických činností, plánuje se
školení hospodářů zaměřené na účetní závěrku a další nutné výkaznictví. Školit by měli z našeho
ústředí.

Br. Miksánek upozornil na potřebu propagace a pojišťování u HVP. V případě poklesu propojištění
bychom mohli přijít o významnou podporu kanceláře ze strany HVP a to by byla velká škoda. Hlavně
je třeba se zaměřit na pojištění majetku, kde má HVP velmi dobré produkty.
Br. Mlejnek ještě informoval o zveřejňování fotografií na www.zonerama.com/oshsemily
VV OSH vzal informace na vědomí.
Ad 5) Vyhodnocení Soptíka
Vyhodnocení okomentoval br. Bachtík. Proběhlo v Bozkově. Zúčastnily se všechny kolektivy mimo
Mříčné. Poděkování SDH Bozkov za dobrou přípravu a organizaci. Děti byly snad spokojené. Účast
byla velká a stejně jako spokojenost s vlastní akcí.
Br. Bachtík rovněž informoval o návštěvě sportovců u hejtmana Libereckého kraje. Za dva roky má
Liberec pořádat MČR v požárním sportu. Budou potřebovat velkou pomoc.
VV OSH vzal informace na vědomí.
Ad 6) Setkání Zasloužilých hasičů kraje v Daliměřicích
Br. Vejnar informoval o setkání Zasloužilých hasičů z celého Libereckého kraje, které pořádalo naše
OSH. Uskutečnilo se v Daliměřicích 14.10.2016. ZÚČASTNILO SE 52 HOSTÍ. Byl zde i hejtman LK,
starostka KSH, starostové všech OSH Libereckého kraje, starosta města Turnova, bývalý starosta KSH
br. Milan Navrátil, br. Netík z ústředí. Br. Vejnar tlumočil poděkování za zdárný průběh a přípravu.
Proběhla i exkurse v Pivovaru Hrubý Rohozec a posezení v hasičárně v Daliměřicích. V příštích letech
bude setkání po dalších okresech kraje. V roce 2017 to bude na Jablonecku. Bude ale snaha o změnu
termínu, aby se to netlouklo s naším tradičním setkáním. Patrně to bude v budoucnu na jaře. Br.
Vejnar se dále zúčastnil jednání aktivu ZH na Velehradě. Poprvé byl Liberecký kraj kladně hodnocen.
Ad 7) Setkání Zasloužilých hasičů a dlouholetých funkcionářů v Rovensku
Br. Vejnar informoval dále o setkání Zasloužilých hasičů a dlouholetých funkcionářů okresu Semily.
Uskutečnilo se v Rovensku pod Troskami v pátek 11.11.2016. Proběhlo zdařile, za což patří
poděkování SDH Rovensko a především Petru Hyblovi. Byla velká účast – 105 návštěvníků. Br. Vejnar
rovněž poděkoval okrskům za zajištění svozů.
Ad 8) Inventarizační komise
Br. Mlejnek navrhl ustavení Inventarizační komise ve složení: br. Pochop – předseda, ses. Vejnarová,
bři. Miksánek, Krejčí a Vrána – členové. Komise bude zasedat 2.1.2017.
VV OSH jednohlasně tuto volbu schválil.
Ad 9) Informace z kraje – granty
Br. Starosta informoval o jednání na KÚ LK u Mgr. Svárovského ohledně grantů v příštím roce.
Nejmenší dotační částka, o kterou bude možné žádat, bude činit 5.000,- Kč. Když jsou dvě akce
v jeden den, bude potřeba je v žádostech oddělit. Preferovány budou opět akce s mládeží.
Ad 10) Chod kanceláře OSH, odchod br. Mlejnka
Br. Starosta informoval přítomné členy VV OSH o záměru br. Milana Mlejnka ukončit pracovní poměr
v kanceláři OSH na konci února 2018, kdy chce odejít na odpočinek. Vzhledem k nárůstu agendy a
s ohledem na potřebu udržení prosperující kanceláře bude potřeba zaměstnat nového člověka

s výhledem na plný úvazek. Je tedy zapotřebí pomalu hledat za br. Mlejnka náhradu. Cílem je, aby
nový pracovník byl po nějaký čas v souběhu s br. Mlejnkem kvůli zapracování a supervizi.
VV OSH vzal tuto informaci na vědomí s tím, že se záležitostí bude zabývat na dalším jednání.
Br.starosta rovněž připomněl, že by se Shromáždění starostů SDH mělo konat v KC Golf 17.1.2017 od
16:00 hodin.
Ad 11) Diskuse
Br. Jiřička: Vzhledem k finanční situaci OSH a protože vidíme, že narostou mzdové náklady v roce
2018, navrhuji jednat o zvýšení odvodu členského příspěvku. Musí jej dopředu schválit Shromáždění,
která se rychle blíží.
Br. Miksánek: Přikláněl bych se ke zvýšení na 90 – 100,- Kč. Máme nejnižší odvody v kraji a je vidět, že
je to nedostatečné.
Br. Jindřišek: v této věci je potřeba být hodně opatrní, aby to nevedlo k odchodu členů. Měly by se
hledat zdroje jinde ve státě. Navíc máme úspory z minulých let…..
Br. Miksánek: Je potřeba připomenout, že v rámci členství (tedy za odvod) je každý člen sboru bez
ohledu na věk pojištěn na úraz při plánované činnosti SDH. Tedy i na výletě nebo brigádě. Netýká se
to jen soutěží. SDH je pojištěn odpovědnostně při pořádání postupové soutěže. Pozor, netýká se to
pohárových soutěží, tam lze připojistit. Ale většinou se vyžadují přetlakové ventily.
Br. Tomeš: U nás byl pan hejtman a říkal, že u něj mají hasiči vždy dveře otevřené….. mělo by se tedy
jednat na úrovni kraje.
Br. starosta: na kraji nám moc nepomohou. Mají ustálený model grantové podpory a navíc už dnes
dostáváme na chod kanceláře krajskou dotaci. Navíc bych nechtěl, abychom naše úspory rozházeli,
k čemu by takto mohlo velmi rychle dojít.
Br. Jiřička: Opět připomínám, že řešíme věc s ročním předstihem a je tu mnoho neznámých. Ale řešit
to musíme. Zpracuji nějaký materiál, který by se před shromážděním měl rozeslat na sbory.
Br. Tomeš: V e-mailu byla nabídka na nové hasičské čtení. Pokud by bylo za tu zvýhodněnou cenu, tak
bychom měli u nás zájem o jeden výtisk….
Br. Mlejnek: Udělám průzkum a v případě zájmu nakoupíme prostřednictvím OSH, abychom získali tu
množstevní slevu. Plošně jako loni to však zajišťovat nebudeme. Stálo to hromadu peněz.
Br. starosta: Děkuji všem za spolupráci v roce 2016 a těším se na další v roce 2017. Přeji všem zdraví,
štěstí a spokojenost a nezapomínejte na návštěvy okolních sborů při jejich VVH.
Ad 12) Závěr
Starosta ukončil jednání v 17:10 hodin

