Zápis z jednání VV OSH Semily
konaného dne 12.12.2018 v 15:30 hodin

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Určení zapisovatele a volba ověřovatelů.
Zápis z minulého jednání.
Schválení navržených vyznamenání.
Zpráva o hospodaření OSH.
Vyhodnocení Soptíka.
Informace o volbě starosty SH ČMS
Zpráva revizní komise.
Dokumentace praporů.
Zpráva z VV KSH.
Zasloužilí hasiči.
Krajské akce s OSH Semily.
Diskuse.
Závěr.

Jednání zahájil br. starosta Arnošt Černý.
Ad 1) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, určil zapisovatelem br. Jiřičku a za
ověřovatele navrhl br. Vytinu a ses. Václavíkovou.
VV schválil navržený program i navržené ověřovatele zápisu.
Ad 2) Br. Jiřička přečetl zápis z minulého zasedání.
VV vzal zápis bez připomínek na vědomí.
Ad 3) Br. Bachtík přednesl doručené návrhy na udělení vyznamenání. Všechny žádosti splňují
podmínky pro udělení dle Statutu vyznamenání SH ČMS. Kromě nižších vyznamenání je zde i návrh na
udělení titulu Zasloužilý hasič pro br. Josefa Kudrnáče z SDH Mašov.
VV schválil udělení všech vyznamenání dle došlých žádostí a doporučil udělení
titulu ZH br. Josefu Kudrnáči.
Ad 4) Sestra Slavíková informovala o stavu hospodaření OSH. Výsledek hospodaření by měl být
v závěru roku vyrovnaný. V příštím rozpočtu bude nutné navýšit výdaje na reprezentaci (kytice,
věnce, dary). Dále bude třeba mírně navýšit cestovné. Také kapitolu VV kvůli setkání se zasloužilými
hasiči. Jsou překročeny náklady na Plamen kvůli počtu zapojených dětí. V roce 2019 nás navíc čeká
krajské kolo Plamene a dorostu a školení rozhodčích pro celý kraj.
Proběhla kontrola kanceláře z KSH – bez závad.
Sestra Slavíková dále informovala, že je třeba po VVH, kdy probíhaly volby, řešit s kanceláří OSH
změnu registračních listů a doplnění podkladů k rejstříkovému soudu.. Dále je třeba předat na OSH
staré členské kartičky (přihlášky) kvůli GDPR – na sborech nesmí zůstat žádná část tištěné evidence!

Sbor, který dosud nemá přístup do evidence členů na internetu, by se měl neprodleně spojit
s kanceláří OSH, budou mu vytvořeny přístupové kódy a každý si může členskou základnu upravovat,
doplňovat údaje ke členům, sám.
Na internetu se budou v době od 1.1. do 30.1.2018 vyplňovat roční hlášení. OSH k tomu pošle
vyzývací e-mail na sbory.
Je také povinnost poslat po podání daňového přiznání i hlášení o majetku na OSH, které je pak předá
na rejstříkový soud. V loňském roce tak učinilo pouze 30 sborů. Nesplnění této podmínky může sbory
odříznout od dotací, což se už v letošním roce stalo!!
Shromáždění starostů okresu Semily bude v v závěru ledna. Termín OSH ještě upřesní.
VV vzal tyto informace na vědomí.
Ad 5) Vyhodnocení Soptíka proběhlo v Košťálově. Od roku 2019 bude potřeba podmínit účast na více
soutěžích, aby vznikl kolektivu nárok na odměnu. Soutěž má velmi hojnou účast a hlásí se další sbory
vně našeho okresu. Nová pravidla pro ročník 2019 budou na webu OSH.
Br. Štěpánek dále informoval o okresním kole hry Plamen a dorostu. Bude v Poniklé, ale tentokrát
v obráceném pořadí – dorost v sobotu 25. května a děti pak v neděli 26. května.
VV vzal tyto informace na vědomí a s prohozením termínů soutěží souhlasí.
Br. Štěpánek ještě informoval, že krajské kolo Plamenu bude v Turnově, zázemí bude na stanici HZS.

Ad 6) Br. starosta informoval o volbě starosty sdružení v Přibyslavi. Byli tři kandidáti. Stávající
náměstek Salivar měl údernou řeč, kritizoval hospodaření a to jej stálo zcela jistě hlasy ve volbách.
Novým starostou sdružení byl zvolen do řádného sjezdu br. Slámečka.
Ad 7) Informace z Revizní komise přednesl br. Miksánek. Komise provedla běžnou kontrolu a
nenalezla žádné závady. Bylo by dobré, aby sbory podávaly s ročním hlášením i hlášení o majetku,
nebo hned po podání daňového přiznání, kam se to stejně musí uvádět.
2. ledna bude provedena inventura majetku a závazků OSH. Je stanovena Inventarizační komise ve
složení: Vejnarová, Pochop, Vrána a Krejčí.
VV vzal informace RK na vědomí.

Ad 8) Br. starosta informoval o uskutečnění fotografování praporů. Je nafoceno, nyní sestra Nutilová
s br. Hanouskem provedou jednotné zpracování a umístí na web OSH. Br. starosta poděkoval všem za
spolupráci a navrhl odměnu za tuto akci oběma zpracovatelům v celkové výši 5.000,- Kč.
VV schválil poskytnutí 5.000,- Kč na odměnu za zpracování nafocených praporů.
K tomuto budu vystoupil i Pavel Vejnar – měla by se dát ještě šance těm, kdo se focení neúčastnili.
Některé sbory o tom prý nevěděly… A také by se mělo uvažovat o tištěné podobě….
Br. Jiřička – to budeme uzavření pořád kvůli někomu posouvat? Vždyť to všichni věděli, na sbory šly emaily a ještě to kancelář upomínala. Nafotit se dalo kdekoliv okrese nebo sami doma, jako jsme to
udělali u nás. Pokud někdo nečte poštu a nereaguje na upomínky, tak už nevím…..

Starosta: zpracování a umístění na web schválilo shromáždění starostů loni v Golfu. Vydání v tištěné
podobě nebylo odsouhlaseno. Aby to nedopadlo jako s Kronikou, které máme ještě desítky ve skladu.
Kateřina Slavíková: obešleme tedy ještě jednou všechny sbory, zda chtějí prapor nafotit, domluva
bude individuální a termín do konce ledna 2019.

Ad 9) Br. Černý informoval o jednání VV KSH. Ohledně krajských dotací – hlídá se splnění povinnosti
hlášení o majetku. Pozor na dodržení procentuálního podílu u potravin v odměnách nebo
v občerstvení. Pozor také na závěrečné vyúčtování – musí se podávat na aktuálních formulářích. Je
potřeba si aktuálnost hlídat na webu LK. Pozor – dotace na tábory lze uplatnit pouze na děti – členy
sdružení.
Ad 10) Br. Vejnar informoval o krajském setkání ZH. Proběhlo v Bratříkově. Okresní setkání proběhlo
ve Vysokém nad Jizerou v listopadu, bylo to vydařené, poděkování SDH Vysoké n.Jiz. za občerstvení,
zázemí i program. Byly zde předány vyznamenání k výročí republiky. Br. Vejnar poděkoval br.
Bachtíkovi za pomoc s přípravou setkání ve Vysokém n. Jiz.
Ad 11) Br. starosta informoval o akcích, které čekají okres Semily v příštím roce: Krajské kolo
Plamenu proběhne 14.- 16. června 2019 na stadionu v Turnově. Školení rozhodčích by mělo být
v termínu 1. – 3. 3. 2019. Místo bude upřesněno.
Br. starosta dále vznesl dotaz, zda by se dalo hnout s okresním kolem soutěž v PS a spojit jej
29.6.2019 s okresem Jabloncen nad N.
Br. Vejnar: soutěž jsme pracně vybudovali a navržená změna by byla proti všemu, co jsme v této věci
dokázali…
VV návrh zamítl a trvá na samostatném okresním kole soutěže v požárním sportu dne 22.6.2019 na
stadionu v Turnově. Navrženou změnou by došlo k poškození dobrého jména a vysokého standartu
naší okresní soutěže!!!
Ad 12) Diskuse:
Br. Hruša: V roce 2019 bude mít Mašov výročí (135.let) a chtěl by uspořádat okresní setkání ZH.
Br. Vejnar – mělo by to dopadnout, jiný zájemce není, rádi se podíváme na podzim do Mašova….
Krajské setkání by mělo být v lednu v České Lípě.
Br. Bachtík:
V příštím roce budou volby, bylo by proto potřeba na vyznamenáních pracovat během celého roku a
nenechávat to na poslední chvíli.
SDH Chutnovka uhradili odvod pouze ve výši 60,- Kč za člena. Pokud nedoplatí, bude nutné to řešit,
protože sbor svým dosavadním jednáním neplní stanovy (čl. 73, odst. 8…)
Bylo by potřeba dělat propagaci prodeje materiálu na OSH. Přestože má OSH speciální ceník, prodej
stagnuje.
Navrhuji zvýšení odměny pro ses. Slavíkovou o 1.000,- Kč měsíčně. Je zapracovaná, podařilo se jí
sehnat sponzorské dary….
VV schválil zvýšení odměny ses. Slavíkové o 1.000,- Kč měsíčně.

Br. Jiřička:
Proběhlo setkání starostů obcí s Radou Libereckého kraje. V grantovém fondu bude pro příští rok
opět 15.000.000,- Kč na hasiče. Tlumočil také poděkování všem, kdo se zúčastnili hasičské fontány
v Praze.

Jednání ukončil starosta v 17:15 hodin.

