
VV OSH Znojmo 

1 
 

 
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Znojmo 

ze dne 29.11.2020 v 9:00 hodin PZ Miroslav 
 
 

Přítomni: Kondler Václav, Večerková Jana, Badin Lukáš, Bloudíček Martin, Říhová Bohuslava, 
Klouda Josef, Pospíšil Josef, Vaněk Robert, Kasalová Mariana, Biegler Bohuslav, 
Klouda Vlastimil, Veleba Josef 

Omluven: plk. Mgr. Chromý Radek  

 

 

Pan Kondler v 9:00 všechny přítomné přivítal a minutou ticha přítomní uctili památku 
zesnulých sester a bratrů hasičů. 

Pan Kondler přítomné seznámil s programem jednání. 

 

1. Zahájení a přivítání 

Pan Kondler přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 

Přítomni program jednání schválili bez připomínek. 

 

2. Určení zapisovatele 

Jako zapisovatel byla určena Jana Večerková. Ověřovatelé zápisu Veleba Josef a Pospíšil 
Josef. 
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3. Zpráva starosty 

Pan Kondler zopakoval jak dopadlo shromáždění delegátů dne 22.8.2020 a kdo byl zvolen: 

VV OSH: 

Jana Večerková 

Robert Vaněk 

Josef Pospíšil 

Josef Klouda 

Náměstek starosty OSH 

Lukáš Badin 

Martin Bloudíček 

Předseda OKRR - Ing. Biegler Bohuslav 

Vedoucí ZH – Veleba Josef 

Vedoucí OORH – Kasalová Mariana 

Vedoucí OORP – Klouda Vlastimil 

Zaměstnanec kanceláře VV OSH Znojmo – Ing. Bohuslava Říhová. 

 

Členové VV OSH byli seznámeni s inventurou kanceláře VV OSH za přítomnosti: Procházka, 
Ing. Novosad, Badin, Bloudíček, Souček, Kasalová, Ing. Biegler, Votava, Rozporka, Slivka 

- Nebylo zaplaceno auto, telefony, kancelář 

Celkové předání proběhlo v klidu za přítomnosti Procházka, Ing. Biegler, Badin, Kondler a Ing. 
Novosad. 

Pan starosta požádal VV OSH o schválení využívaní služebního vozu: 

VV OSH schvaluje využití služebního vozidla pro Václav Kondler k zabezpečení chod ZO – SDH 
a OSH, s možností parkování v místě bydliště Jezeřany-Maršovice. Přechodně Miroslav. 

Toto VV OSH schválil jednohlasně. 

V listopadovém období probíhalo převzetí a rozvoz roušek pro potřeby SDH, v současné době 
jsou roušky již do sborů rozděleny. Počet roušek byl 27 840 ks. 

 

4. Dotace 2020 

Lukáš Badin přítomné seznámil s možností čerpání dotací v roce 2020 

- 70 500,- na provoz 
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- 20 000,- na volnočasové aktivity 
- 20 000,- mzdové prostředky 
- 24 200,- provoz kanceláře 
- 19 366,- materiálové zabezpečení 
- 22 350,- MŠMS – sport 
- 10 000,- autoprovoz 

Bylo nutné ve velmi krátkém termínu napárovat faktury na jednotlivé dotační tituly, aby se 
dotace využily. 

Naštěstí se vše stihlo v termínu a jako bonus k roku 2020 jsme ještě obdrželi 60 000,- na 
zabezpečení kanceláře. 

Výška dotací je dána stavem peněz na účtu, neboť většina dotací má určitou míru 
spoluúčasti. 

 

5. Zprávy a plány práce odborných rad, včetně návrhů dílčích 
rozpočtů a požadavků na činnost 

Martin Bloudíček za Okresní radu represe: 

- Schůze probíhaly a budou probíhat 4xročně, nebo dle aktuální potřeby 
Náklady cca 5000,- 

- Schůze a semináře v Přibyslavi cca 2 000,- 
- Soutěže: Okrskové kolo ukončeno do 30.5. 

Obvodové kolo ukončeno do 6.6. 
Okresní kolo v termínu 19. nebo 26.6. – náklady cca 75 000,- 

- Postupová družstva by mohla být odměněna částkou 3 000,- 
- Na vyhodnocení Ligy je potřebná částka cca 10 000,-  
- Vzdělávání bude probíhat průběžně 

   Rozhodčích je 60, školení probíhá jednou za 5let. Na přeškolení je třeba částka 
50kč/os., noví rozhodčí 100kč/os. 
Termín školení bude únor, březen 

- Školení hasiče 1 a 2 stupně bude probíhat v únoru, březnu, částka na osobu je 100kč 
- Ostatní náklady cca 25 000,- 

Robert Vaněk přítomné seznámil s plány Ligy: 

Ligy by se měla v novém roce rozšířit o dorost, aby se podchytili mladí. Plán je že by 
doros v prvním roce soutěžil společně s dospělými. V následujících letech podle 
zájmu, by se mohla udělat samostatná soutěž. 

Mariana Kasalová za odbornou radu mládeže : 

- Schůze budou probíhat 23.1., 24.4., 18.9., 27.11.2021 
- Školení vedoucích mládeže III. 20.3.2021, v Hostimi 
- Školení vedoucích mládeže II.  21.3.2021, v Hostimi 
- Školení rozhodčích MH   17. až 18.4.2021, v Hostimi 
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- Hra Plamen bude probíhat 14. – 16.5 a 2.10.2021 

Klouda Vlastimil  za radu prevence: 

- Schůze se uskutečnily 4 x a ve stejném duchu bude probíhat i rok 2021 
- PO očima dětí v roce 2020 proběhlo bez obtíží, dětem a školám které se projektu 

účastnily se ještě musí předat diplomy, náklady jsou na malé sladké odměny pro děti. 
- PO očima dětí v roce 2021 – školy které se soutěže zúčastní jsou zajištěné, ale 

vzhledem k současné COVID situaci není jisté, jak bude soutěž probíhat. 

 

Josef Veleba za aktiv zasloužilých hasičů: 

- Schůze se uskutečnila 4x ročně a stejně tak by se mely uskutečnit 
- V roce 2020 mělo probíhat krajský aktiv ZH – byl zrušen 
- Finanční náklady – setkání ZH – okres  6 000,- 

Setkání ZH – kraj -20 000,- 
Poštovné – 1 000,- 

- Apelace na všechny, aby hlásili nové členy ZH, v současné době je na okrese 
20zasloužilých hasičů. 
 

6. Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady p. Biegler 
- V roce 2020 proběhla 2x schůze a byla provedena 2x kontrola autoprovozu a vozidla 
- 25.11.2020 byla provedena kontrola pokladny a úču 
- Rozpočet na rok 2020 nebyl v důsledku voleb a COVID situace zpracován, proto 

neodpovídá záměrům. 
- Do 25.11.2020 byly zaplaceny a zaúčtovány faktury 
- Finanční deník je veden průběžně, ale nebyl zkontrolován 
- Vedení faktur nebylo zkontrolováno 
- Inventura majetku byla provedena. Vše je více méně v pořádku. Byly objeveny 

drobné nedostatky a přepisování. Nebyly nalezeny smlouvy a závazky. Nebyly 
předány žádosti o dotace. Nejsou doplňovány funkce a ocenění v jednotlivých SDH 

Toto doplnil Lukáš Badin: Každé SDH musí odevzdávat výkaz zisku a ztrát, toto je zákonná 
povinnost, neboť SDH je brána jako firma. 

 

7. Rozdělení úkolů VV – Václav Kondler 

Rozdělení okrsků:  

- Martin Bloudíček okrsek č. 2,4,5,6,7,8 
- Robert Vaněk okrsek č. 1,3 
- Klouda Josef  okrsek č. 9,10,13 
- Večerková Jana okrsek č. 11 
- Václav Kondler okrsek č. 12, 17 
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- Veleba Josef okrsek č. 14, 15 
- Badin Lukáš okrsek č. 16 
- Klouda Vlastimil okrsek č. 18 
- Pospíšil Josef okrsek č. 19 
- Kasalová Mariana okrsek č. 20 

V rámci tohoto bodu jednání VV OSH schválil jednomyslně: 

Paní Bohuslavu Říhovou jako pracovnici kanceláře VV OSH s upřesněním dohody o 
provedené práci pro rok 2021. 

Dále VV OSH jednohlasně schválil, že p. Říhová bude od 1.1.2021 evidovat a platit faktury. 
Kopie těchto faktur bude zasílat p. Lence Salátové, která nadále povede účetnictví. 

 

8. Dotace pro rok 2021 – Lukáš Badin 
- Byla podána žádost o dotaci 50 000,- od města Znojma 
- Dále o 42 000,- na provoz kanceláře 
- O 50 000,-na volnočasové aktivity 

Další dotační tituly budou otvírány průběžně během roku. 

Velice zajímavá je dotace můj klub, dostává každé SDH, které má děti. Ale je závislá na 
odevzdávání výkazu zisku a ztrát. 

 

9. Návrh rozpočtu 2021 – Lukáš Badin 
- Ještě není zcela dořešen.  
- VV OSH se dohodl, že rozpočet za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 bude zaslán 

jednotlivým členům emailem a bude emailem také schválen. 
 

10. Diskuse 
Martin Bloudíček všechny přítomné požádal, aby se seznámili se stanovami 
 
Dále se VV OSH dohodl, že schůze okrsků starostů se bude konat 5.12 v Blížkovicích a 
6.12 v Miroslavi , začátek v 10:00 
 

11. Usnesení 
 
VV OSH bere na vědomí: 

- Jako zapisovatelku Janu Večerkovou 
- Čerpání dotací v roce 2020 
- Zprávu o činnosti: Okresní rady prevence, Ligy, Odborné rady mládeže, Rady 

prevence, Aktivu Zasloužilých hasičů 
- Zprávu kontrolní a revizní rady 
- Žádosti o dotace v roce 2020 
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- Že rozpočet za rok 2020 a návrh rozpočtu na rak 2021 bude zaslán a následně 
schválen emailem 
 
VV OSH schvaluje: 

-  Využití služebního vozidla pro Václava Kondlera k zabezpečení chodu ZO – SDH a 
OSH, s možností parkování v místě bydliště Jezeřany-Maršovice. Přechodně Miroslav. 

- Paní Bohuslavu Říhovou jako pracovnici kanceláře VV OSH s upřesněním dohody o 
provedené práci pro rok 2021. 

-  P. Říhová bude od 1.1.2021 evidovat a platit faktury. Kopie těchto faktur bude zasílat 
p. Lence Salátové, která nadále povede účetnictví. 
 

12. Závěr 
Pan Václav Kondler přítomným poděkoval za účast na schůzi VV OSH ukončil ve 
12:25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 

Pospíšil Josef      Veleba Josef 

 

  

   

 

 


