
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Znojmo, 

ze dne 13.12.2017 ve 14,30 hod.

Přítomni: Lesová, Biegler, Procházka, Bloudíček, Novosad, Klouda Vl., Kondler, 
Večerková, Klouda Jos., Hrbáček,  

Omluveni: Souček, Veleba, Bartoň  

Hosté: plk. Mgr. Chromý, Salátová

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého VV
3. Předání materiálů VVH členům VV
4. Inventarizační komise
5. Přístup do členské evidence
6. Diskuse
7. Závěr

1. Zahájení a schválení programu

p. Procházka všechny přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání.
Program jednání byl schválen bez připomínek.

2. Kontrola usnesení z minulého VV
- Zabezpečení Výročních valných hromad – bylo zabezpečeno, Výroční valné 

hromady v SDH probíhají, k termínu jednání VV již 15 proběhlo.

3.  Předání materiálů VVH členům VV

Členům VV byly předány materiály – plán VV SDH pro rok 2017/2018, 
s delegováním členů VV do jednotlivých okrsků.

4. Inventarizační komise

Za členy inventarizační komise byli nominováni:
Večerková J., Lesová R., Bloudíček M.
Členy VV OSH byli jednohlasně zvoleni.

5.  Přístup do členské evidence

p. Procházka přítomné informoval, že mezi SDH není velký zájem o přístup do 
členské základny. V současné době má tento přístup uřízeno 15 sborů.

6. Diskuse

a)P. Salátová informovala o výměně členských průkazů. Výměna stále probíhá, 
sbory dobře spolupracují.

b)Reklamní předměty na propagaci – byly vytvořeny:

- kalendáře
- propisky
- vlaječka
- vizitky členům VV
Vše celkem v hodnotě 13 tis. Kč.



c)V roce 2018 je 100let od vzniku samostatné republiky – udělat nějaké reklamní 
předměty nebo akci k tomto výročí nebo slavnostní shromáždění?
p. Novosad navrhl, aby liga v roce 2018 byla pořádána k oslavě 100výročí.
Členové VV se dohodli, že odborná rada velitelů uspořádá ligu k oslavě tohoto 
výročí.

d)Předběžný termín OK v PS 

p. Kondler oznámil, že předběžný termín je stanoven na 16 nebo 23. června, bylo 
by dobré provést reklamu této akce, vylepováním plakátů ve městě Znojmě a 
v obcích.

e)Poděkování městu Znojmu a sponzorům za podporu dobrovolných hasičů – 
poděkování se zúčastní p. Procházka, Kondler a Novosad

- Dále budou zasílány novoročenky – starostům obcí, starostům SDH, KSH, 

f)Různé:

p. Klouda Vl. informoval o PO očima dětí, členové mají rozdělené úkoly a rozesílají
mailem nebo osobně

 p. Procházka – informoval o úmrtí Jiřího Wirglera

h) p. Kondler – odborná rada velitelů se sešla v Milíčovicích, placená byla z části 
starostou obce  a z části odbornou radou. 

VV se dohodl, že odborné radě velitelů přispěje částkou 2000Kč.

Dále p. Kondler poděkoval jménem rady velitelů za spolupráci a popřál vše 
nejlepší v novém roce.

p. Bloudíček informoval VV, že výjezdní zasedání odborné rady velitelů v roce 
2018 se uskuteční v Medlicích.

Ing. Biegler informoval o výjezdním zasedání revizní rady
Proběhla kontrola v SDH Olbramovice – bez závad

Vedrovice – bez závad
Jezeřany-Maršovice – bez závad
Loděnice – drobné závady
Branišovice – Drobné závady

P. Chromý – poděkoval za práci v roce 2017, popřál šťastné, klidné vánoční svátky
a klidný nový rok

7. Závěr
P. Procházka všem členům VV  poděkoval  za práci a popřál vše nejlepší 
v roce 2018.
Schůze byla ukončena v 15,20 hod.

  




