
Rozdělení úkolů členům výkonného výboru OSH Znojmo 

od Shromáždění delegátů okresu Znojmo dne 22. 8. 2020 
 

1. Václav Kondler  - starosta OSH 

Je statutárním orgánem OSH, projednává a rozhoduje jemu svěřené záležitosti VV OSH, obsahově 

připravuje jednání VV OSH a provádí jeho rozhodnutí, rozhoduje běžné záležitosti OSH a řídí činnost 

zaměstnanců, o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV OSH dle stanov. Vyhledává 

sponzory pro činnost.  Je garantem okrsků č. 12, 17 a zodpovídá za jejich činnost. 

 

2. Martin Bloudíček  - první náměstek starosty OSH 

Jako zástupce starosty OSH a vedoucí odborné rady velitelů, zodpovídá za činnost této rady, za 

postupové soutěže v okrese Znojmo včetně ligy v PÚ, které ORV připravuje. Zabezpečuje školení 

rozhodčích pro požární sport a provádění zkoušek vzorný hasič II. a III. Zodpovídá za školení a výcvik 

velitelů, strojníků a za vedení agendy rozhodčích. Spolupodílí se na dotačních programech od NSA. 

Podílí se na zabezpečení shromáždění představitelů SDH. Je nápomocen při organizaci ostatních 

soutěží, školení a akci pořádaných OSH, případně SDH. Podílí se na dalších úkolech z výkonného výboru. 

Vyhledává sponzory pro činnost. Je garantem okrsků č. 2, 4, 5, 6, 7, 8 a zodpovídá za jejich činnost. Je 

nápomocen k zabezpečení elektronických hlášení a výkazů zisků a ztrát od SDH pro OSH. Eviduje 

registrační listy sportovních oddílů. 

 

3. Lukáš Badin – druhý náměstek starosty OSH 

Zastupuje starosty OSH v době jeho nepřítomnosti, podepisuje účetní dokumenty OSH a provádí jejich 

kontrolu. Zpracovává emailovou agendu, webové stránky OSH. Za OSH vede v centrální evidenci 

členskou evidenci, odbornosti (hasič, preventista, rozhodčí atd) včetně vyznamenání členů v okrese 

Znojmo a zpracovává hlášení. Připravuje pro starostu OSH dokumenty pro VV a ostatní jednání. 

Spolupracuje s účetní a pracovnicí kanceláře, zabezpečuje vnitroorganizační procesy a koordinaci 

požadavků od jednotlivých odborných rad na OSH. Zpracovává hlášení. Podílí se na zabezpečení 

shromáždění představitelů SDH. Zodpovídá za dotační programy vyhlášené pro OSH/SDH od MŠMT, 

NSA, SH ČMS aj. , jejich rozdělení, kontrolu a vyúčtování. Je nápomocen radám při organizaci soutěží, 

školení a ostatních akci. Vyhledává sponzory pro činnost. Je garantem okrsku č. 16 a zodpovídá za jeho 

činnost.  

 

4.  Mariana Kasalová – vedoucí odborné rady mládeže OSH 

Je vedoucí odborné rady mládeže a zodpovídá za činnost této rady. Je odpovědná za soutěže mladých 

hasičů a dorostenců, které rada připravuje, provádí školení a vzdělávání vedoucích MH, instruktorů MH 

a školení rozhodčích MH. Je nápomocna při vyhledávání sponzorů pro činnost MH a dorostu a při 

rozdělování dotací z programu „volnočasovky“. Je garantem okrsku č. 20 a zodpovídá za jeho činnost. 

Podílí se na dalších úkolech z výkonného výboru. Je nápomocna k zabezpečení elektronických hlášení, 

eviduje registrační listy kolektivů MH. Vyhledává sponzory pro činnost. 

 

5. Vlastimil Klouda – vedoucí odborné rady prevence 

Je vedoucí odborné rady prevence a zodpovídá za činnost této rady, přes starosty okrsků provádí 

úpravy v evidenci preventistů, jak ve SDH, tak i v okrscích. Zabezpečuje školení Preventista II. a III. 

stupně. Rozšiřuje povědomí a informuje o požární prevenci na okrese Znojmo ve článcích, letácích či 

besedách. Provádí vyhodnocování soutěže PO očima dětí. Podílí se na dalších úkolech z výkonného 

výboru. Je nápomocen při vyhledávání sponzorů pro nejen činnost OORP. Vyhledává sponzory pro 

činnost. Je garantem okrsku č. 18 a zodpovídá za jeho činnost.  



6. Ing. Jana Večerková – členka výkonného výboru 

Je pověřena vedením zápisů z jednání VV, dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z 

činnosti hasičstva, zřídí s VV při OSH radu historie a komise sběratelů či kronikářů, a napomáhá dalšímu 

rozšiřování síní tradic a spolupracuje s ostatními institucemi v ČR spravujícími kulturní dědictví. 

Společně s VV zajistí kronikáře. Provádí kontrolu a průběžně dohlíží na tvorbu a doplňování kroniky za 

uplynulé období OSH. Podílí se na dalších úkolech z výkonného výboru. Je garantem okrsku č. 11 a 

zodpovídá za jeho činnost 

 

7. Josef Pospíšil – člen výkonného výboru 

Je pověřen spolupracovat s odbornou radou mládeže při přípravě a zabezpečení soutěží MH. Podílí se 

na přípravě kroniky, zabezpečuje do ní historické materiály a ověřuje její úplnost. Podílí se na dalších 

úkolech z výkonného výboru Je garantem okrsku č. 19 a zodpovídá za jeho činnost. Je nápomocen 

k zabezpečení elektronických hlášení a vedoucímu MH při evidenci registračních listů kolektivů MH. 

 

8. Robert Vaněk – člen výkonného výboru  

Je pověřen VV společně se starostem OSH připravovat porady starostů okrsků, podílí na přípravě 

Shromáždění představitelů SDH v okrese Znojmo, školení rozhodčích pro požární sport a provádění 

zkoušek vzorný hasič II. a III, odpovídá za školení a výcvik velitelů a strojníků, spolupodílí se dotačních 

programech od NSA, zabezpečuje ligu okr. Zn v PÚ a další soutěže v okrese Znojmo, které ORV 

připravuje, plní další úkoly z VV, kterými je pověřen. Podílí se na dalších úkolech z výkonného výboru. 

Je nápomocen k zabezpečení elektronických hlášení. Je garantem okrsků č. 1, 3 a zodpovídá za jejich 

činnost. 

 

9. Josef Klouda – člen výkonného výboru  

Pomáhá v zabezpečování soutěží jak dospělých, tak i mládeže na OSH. Podílí se na zabezpečení akcí ZH 

a ZF, které se konají v okrese Znojmo a současně pomáhá při zabezpečení okresního kola v požárním 

sportu, je nápomocen při zřízení rady historie a komise sběratelů či kronikářů. Napomáhat dalšímu 

rozšiřování síní tradic a spolupracovat s ostatními institucemi v ČR spravujícími kulturní dědictví. 

Společně s VV zajistí kronikáře. Provádí kontrolu a průběžně dohlíží na tvorbu a doplňování kroniky za 

uplynulé období OSH, podílí se na dalších úkolech z výkonného výboru. Je garantem okrsků č. 9, 10, 13 

a zodpovídá za jejich činnost. 

 

10. Josef Veleba – vedoucí ZH OSH 

Je vedoucím ZH OSH Znojmo, podílí se na přípravě a průběhu aktivu ZH a ZF, organizuje pravidelné 

setkání ZH, spolupracuje s vedoucím aktivu ZH KSH JMK, doporučuje členy na vyznamenání a je 

nápomocem sborům při navrhování ZH a dle svých možností dále se podílí na úkolech v VV, kterými 

bude pověřen. Je garantem okrsků č. 14, 15 a zodpovídá za jejich činnost. 

  

Samozřejmostí pro každého člena výkonného výboru je pravidelná účast na jeho jednání a v případě, 

že se nemůže účastnit, řádně se omluvil. Členové by se měli účastnit dle možností všech akcí, které 

pořádá OSH. Také je nutné naplňovat program činnosti 2020-2025 a zachovávat hasičské tradice, dbát 

o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva, rozvíjet a podporovat Aktiv a 

kluby zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů, rozvíjet další zájmovou činnost hasičů, zřídit při 

OSH rady historie a komise sběratelů či kronikářů, napomáhat dalšímu rozšiřování síní tradic a 

spolupracovat s ostatními institucemi v ČR spravujícími kulturní dědictví. 

Věřím, že své úkoly budou všichni členové plnit velmi zodpovědně a svědomitě. VV OSH je nejvyšší 

orgán mezi Shromážděním delegátů a všichni členové by si měli uvědomit, že dostali od členů důvěru, 

a proto výsledkem naší práce musí být celková zlepšená činnost celé naší organizace v okrese.  

 
Václav Kondler, starosta OSH Znojmo 


