
Zápis z jednání  Výkonného výboru OSH Znojmo,  ze dne
26.11.2019 v 15:00hod.
Přítomni:  Procházka,  Ing.  Novosad,  Kondler,  Večerková,  Klouda  Josef,  Veleba,
Biegler, Klouda Vl., Hrbáček, Bloudíček

Omluveni: Souček

Hosté: plk. Mgr. Chromý, Kasal (za bratra Součka)

Pan Procházka přivítal všechny členy VV OSH a Mgr. Chromého.

Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z jednání min. VV

3. Zabezpečení VVH ve SDH a okrskových hodnotících schůzí

4. Návrhy členů VV OSH na okrskové hodnotící schůze

5. Vyhodnocení branného závodu 5.10.2019 v Hodonicích

6. Návrh na složení inventarizační komise

7. Zabezpečení příprav Shromáždění delegátů SDH okrese Znojmo

8. Zpráva okresní kontrolní revize

9. Diskuze

10. Závěr jednání

2. Kontrola usnesení z minulého Výkonného výboru

  Pro  zabezpečení  výročních  valných  hromad  ve  sborech  se  uskutečnila  dne
13.10.2019  porada  starostů  okrsků.Na  poradě  obdrželi  materiály  pro  jednotlivé
SDH. A byli požádáni,aby připomněli sborům aby materiály ihned po ukončení VVH
odevzdali na OSH ve Znojmě. 

3. Starostové okrsků odevzdali plán výročních valných hromad ve
svých obvodech.

K 26.11.2019 proběhlo 10 výročních valných hromad, zbývá ještě 111.

Pan Procházka přítomné seznámil s projednávaným návrhem na zvýšení členských
příspěvků. Uvedl,že členské příspěvky byly v roce 2007 zvýšeny z 50,-kč na 80,-kč o
30,- kč. 

K navýšení členských příspěvků se vyjádřili i členové Výkonného výboru. 



p.  Novosad  vyjádřil  názor,  že:  Je  nutné,  aby  byla  jednotlivá  SDH  seznámena
s navýšením členských příspěvků a bylo vysvětleno jak se členské příspěvky rozdělují
a využívají.

 Ludvík Procházka dostal úkol, připravit výklad o využití toku finančních prostředků
(kolik peněz z vybraných členských příspěvků zůstane na okrese – na co se použijí,
kolik se odvede na kraj…….).

Členové Výkonného výboru se shodli na navýšení členských příspěvků na 120Kč za
dospělého a na 100Kč za dítě od roku 2021.

Pan  Procházka  ověřil  telefonicky,  dne 26.11.2019,  u  ředitele  kanceláře:  „Zvýšení
členských příspěvků se nepromítne do odvodů po 1.1.2021.“

5.   Vyhodnocení branného závodu 5.10.2019 v Hodonicích

p. Kasal seznámil přítomné s průběhem Okresního kola hry plamen, které se konalo
5.10.2019 v Hodonicích.

Soutěže se účastnilo 76 družstev a 21 jednotlivců z 29 SDH.

Byla to rekordní účast.

Vše se obešlo bez problémů, jednotlivá družstva měla časový harmonogram závodu,
proto nemusela čekat a nedocházelo ke komplikacím.

P. Kasal poděkoval SDH Hodonice za přípravu a pomoc při přípravě a organizaci.

Letošní  rok  byly  poprvé  použity  elektronické  přihlášky.  Jsou  k nim  nějaké
připomínky, ale osvědčily se a proto budou i nadále využívány.

6. Inventarizační komise

Za členy inventarizační komise byli navrženi:

p. Souček

p. Lessová

 Ing. Bigler

Výkonný výbor schválil členy inventarizační komise.

7. Zabezpečení příprav Shromáždění delegátů SDH okrese Znojmo

Dne 14.3.2020 se uskuteční shromáždění delegátů sborů

Účastnit by se mělo cca 180členů

- Musí být vypracován plán svozu 
- Shromáždění  delegátů  sborů  bude  zahajovat  p.  Kondler  a Ing.

Novosadem
- Je nutné podat návrhy na vyznamenání delegátů



8. Zpráva okresní kontrolní revize

p. Biegler seznámil členy VV s dílčí finanční zprávou hospodaření za rok 2019

Všechny položky souhlasí a vše je zaevidováno správně.

Revizní rada navrhuje, aby finanční zpráva byla odsouhlasena.

Dále proběhly kontroly SDH Hluboké Mašůvky, Slatina, Plenkovice, Bojanovice.

Všechna  kontrolovaná  SDH  měla  dokumenty  až  na  malé  nedostatky  v pořádku.
Případné nedostatky byly odstraněny při kontrole.

9. Diskuse

P. Procházka se vyjádřil k finanční situaci na okresním sdružení.

Odměny za práci pro p. Salátovou, Turini, Říhovou a Procházky činí v roce 2019 120
000Kč.

Vznikají komplikace při placení od kraje k okresu, kdy kraj nezaplatí určité položky
v čas a okres pak nemá finanční prostředky na hrazení svých pohledávek.

K tomuto  se  vyjádřil  p.  Novosad  s návrhem  na  provedení  smlouvy  o  hmotné
odpovědnosti mezi p. Salátovou (provádí platby) a Okresním sdružením.

p. Salátová provádí účetní okresnímu sdružení za odměnu 500Kč/měsíc.

Dále  VV  uložil  úkol  panu  Procházkovi:  Vypracovat  detailní  rozpočet  položku  po
položce, na co se finanční prostředky přesně využívají.

P.  Mgr.  Chromý přítomným poděkoval  za práci v roce 2019 a popřál  jim mnoho
úspěchů v roce 2020.

Dále přítomné seznámil s:

15.5.2020 proběhne ve Znojmě  krajská soutěž ve vyprošťování

17.9.2020 proběhne  ve Chvalovicích soutěž v PS

19.6. se bude konat den otevřených dveří hasičské záchranné stanice ve Znojmě

Schůze VV OSH Znojmo byla ukončena v 17:00
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