
                                 Jednání  Výkonného výboru 21.1.2015

     Program jednání:

1. Přivítání a schválení programu
2. Příprava shromáždění delegátů

Zajištění sálu
Zajištění sálu v obci Mikulovice
Schválení data konání shromáždění 14.3.2015
Zajištění propagačního materiálu
Časový harmonogram shromáždění delegátů

3. Informace vedoucího odborné rady velitelů, že dne 5.1.2015 byla zaslána 
žádost na Městský úřad Znojmo o propůjčení stadionu na Okresní kolo 
Požárního sportu

4. Schválení vyznamenání pro členy SDH v okrese Znojmo

          Jednání Výkonného výboru 11.2.2015

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace z jednání odborných rad OSH Znojmo
3. Ukončení Výročních Valných hromad a okrskových hodnotících schůzí
4. Liga 2015
5. Schválení návrhu vyznamenání
6. Ukončení a závěr

1 .   Starosta OSH p. Procházka přivítal přítomné členy výkonného výboru a 
předložil návrh programu jednání. Program byl schválen bez připomínek.

2.   Členové VV byli informováni, že dne 7.2.2015 se konaly konference 
Odborných rad, kde byli zvoleni členové Odborných rad a vedoucí 
odborných rad. Vedoucím Odborné rady velitelů byl zvolen p. Václav 
Kondler a vedoucím Odborné rady mládeže p. Rudolf Souček. Složení 
Odborných rad bude uvedeno ve Zpravodaji.



3.   Starosta OSH seznámil členy VV, že většina Výročních valných hromad 
byla uskutečněna v daném termínu a okrskové hodnotící schůze byly 
všechny ukončeny, za což děkujeme starostům SDH a starostům okrsků a 
všem funkcionářům.

4 Vedoucí Odborné rady velitelů informoval Výkonný výbor, že Odborná 
rada velitelů schválila pravidla Ligy pro rok 2015. Dále uvedl, že krajské 
kolo v PS se uskuteční dne 6.6.2015 na stadionu v Brně. 

5. Členové VV schválili bez připomínek předložené návrhy na vyznamenání, 
které předložil starosta SDH. 

6. Ukončení jednání v 16:30h

                  Jednání  Výkonného výboru 4.3.2015

1. Zahájení
2. Informace o zabezpečení Okresního shromáždění delegátů 

- Příprava návrhu na členy Výkonného výboru, okresní kontrolní a revizní 
rady dle návrhu ze sboru a okrsku. 

- Návrh na složení volební komise, mandátové komise, sčítací komise a 
návrh na složení pracovního předsednictva.  

- Projednání dalších organizačních věcí, zabezpečení pozvánek pro 
delegáty a hosty.

- Shromáždění delegátů se uskuteční dne 14.3.2015 
3. Ukončení

               Jednání Výkonného výboru 25.3.2015

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání shromáždění delegátů
3. Rozdělení úkolů pro členy Výkonného výboru.
4. Příprava vydání Zpravodaje OSH
5. Zaregistrování SDH okresu Znojmo.
6. Vyznamenání



7. Delegování členů VV na výročí SDH

1 .  Starosta SDH přivítal přítomné členy VV a předložil návrh programu jednání. 
Návrh byl schválen.

2.  Členové VV Shromáždění delegátů sborů, které se uskutečnilo dne 14.3.2015
v Mikulovicích. Z jednání VVV bylo pozváno celkem 136 delegátů ze sboru. 
Z každého sboru se měl účastnit 1 delegát a sbor, který měl více než 10 žen tak 1
žena. Celkem se účastnilo 125 delegátů a delegátek, což je 74%. Neúčastnilo se 
17 delegátů z SDH okresu Znojmo. Členové VV navrhli, že se neúčastní nebo 
výročí v těchto sborech.  

3.  Všichni členové VV obdrželi rozdělené úkoly pro svoji činnost ve Výkonném 
výboru. Je třeba tyto úkoly dle svých možností plnit. 

4.  OSH připravuje Zpravodaj, který bude vydán v měsíci dubnu 2015. Ve 
Zpravodaji budou informace o konání shromáždění delegátů v Mikulovicích, 
složení všech odborných rad nového VV a okresní kontrolní a revizní rady a dále 
rozpisy všech soutěží v roce 2015 a delegování členů VV na výročí založení 
sboru. 

5.  Starosti okrsku byli pozváni na jednání, kde bylo vysvětleno, co je potřeba 
k zaregistrování SDH. Okres Znojmo přijde  na řadu v měsíci záři, kdy materiály 
budou zaslány do Prahy. 

6.  Členové VV 

7. Ukončení a závěr

                        Jednání Výkonného výboru 13.5.2015

1. Zahájení a schválení programu.
2. Informace o jednání shromáždění KSH Brno.
3. OZ – PS Znojmo
4. Dorost



Jednání shromáždění KSH JMK se uskutečnilo 11.4.2015 v Brně. Za okres 
Znojmo se účastnili – Novosád, Souček, Kondler, Bloudíček, Biegler, Novák, 
Procházka.

Krajskou starostkou SHČMS JMK  se stala Zdena Jandová SDH Brno – Město. 
Náměstkem starostky KSH byl zvolen Petr Novák. Dále předsedou krajské 
kontrolní a revizní rady byl zvolen ing. Biegler. Za JMK KSH byl do VV SHČMS 
zvolen Procházka.

OZ OK v PS se uskuteční dne 16.5.2015 na stadionu ve Znojmě se začátkem 
v 8:00h. Zásštitu na Okresním kolem v PS převzal starosta města Znojma ing. 
Gabrhel. Okresního kola se účastní celkem 9 mužů a 5 žen družstev.

Okresní vyhodnocení dorostu se uskuteční dne 17.5.2015 na hřišti ve Výrovicích
se začátkem v 8:00h. Okresní vyhodnocení hry Plamen se uskuteční dne 
23.5.2015 ve Výrovicích. 

Ukončení a závěr.

              

                         Jednání Výkonného výboru 24.6.2015

          Program jednáni: 

1. Zahájení.
2. VV projedná okresní kolo v PS dospělých a Ligy 2015
3. Okresní kolo dorostu a Plamen Výrovice
4. Informace u jednání KSH JMK v Brně
5. Hodnocení činnosti všech OSH v Jihomoravském kraji
6. Diskuze 

1. Vedoucí ORV p. Kondler zhodnotil okresní kolo v PS dospělých jako dobré, 
i když bylo několik úrazů. Velmi kriticky hodnotil slabou účast družstev 
z celého okresu Znojmo. Je třeba, aby se družstva více do okresního kola 
zapojovala. 
Poděkování patři všem rozhodčím, kteří se podíleli na hladkém průběhu 
soutěže.



2. Ing. Novosád kriticky hovořil o zapojení málo družstev do všech soutěží 
v okrese Znojmo. Za co jim dáváme vyznamenaní a účastníme se jejich 
výročí, kdy se sbory nezapojí do naší činnosti.

3. Kladně lze hodnotit soutěž Ligy 2015 v okrese Znojmo, které se účastní 18 
družstev mužů a 5 družstev žen. Tato soutěž má dobrou úroveň.

4. Zahájení starostka KSH paní Jandová 
-    Účast v Praze u premiéra a ministra vnitra – školení prevence
-   Informace o jednání o dotacích pro pracovníka OSH v JMK na každého 
6000,kč
-   Zbylé okresy v JMK dostanou vozidla

5. Hodnotit kladně.
6. Diskuze
7. Závěr

                        

                        Jednání Výkonného výboru 14.10.2015

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Registrace SDH – Městský soud Praha
3. OZ – VV + OHS 2015
4. Příprava Zpravodaje
5. Rozpočet – informace o čerpání fin. prostředků
6. Závod hasičské všestrannosti
7. Odborná rada prevence

Na registrováni SDH u Městského soudu v Praze se zapojilo 120 SDH v okrese 
Znojmo. Některá SDH nemají zájem se přes upozornění OSH zaregistrovat. 
Upozorňuji, že ukončení registrace se uskuteční v roce 2016. Sbor, který se 
nezaregistruje, zanikne. 

Dovolte, abych poděkoval všem funkcionářům, kteří se podíleli na zaregistrování
SDH, určitě to nebyl snadný úkol. O ukončení činnosti požádaly tyto SDH : Hatě, 
Dyjákovičky, Míšovice.



VV projednal OZ – VV ve sborech a okrskových hodnotících schůzí. Schválil 
návrh, který přednesl starosta SDH na OZ těchto schůzí. Veškeré informace 
budou poskytnuty ve Zpravodaji OSH.

Zpravodaj OSH je již umístěn na stránkách  - www.oshznojmo.cz v rubrice 
Zpravodaje. 

VV schválil delegování členů Výkonného výboru na okrskové hodnotící schůze. 
Tyto informace jsou uvedeny ve Zpravodaji OSH, který je již vydán. 

BZH – Skalice – p. Souček. Branného závodu hasičské všestrannosti se účastnilo 
61 hlídek hasičů. Soutěž byla velmi dobře připravena a poděkování patří SDH 
Skalice a všem rozhodčím. Soutěž proběhla bez vážných úrazů.

 Na jednání VV bylo rozhodnuto udělat vše pro to, aby tato rada začala pracovat 
dle seznamu, který je na OSH budou pozváni na OSH k obnovení činnosti.

Ing. Novosád dal návrh, aby mladší hasiči začali realizovat akci Hasič ve 
spolupráci s HZS, školy a SDH více zapojit do činnosti.

http://www.oshznojmo.cz/

