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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Znojmo 

ze dne 19.5.2021 v 17:30 hodin OÚ Chvalovice 
 
Přítomni: Kondler Václav, Večerková Jana, Badin Lukáš, Bloudíček Martin, Klouda Josef, 

Vaněk Robert, Kasalová Mariana, Biegler Bohuslav, Klouda Vlastimil, Veleba Josef, 
Pavelková Eva 

 

Omluven: plk. Mgr. Chromý Radek, Říhová Bohuslava, Pospíšil Josef 
 

 

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 Martin Bloudíček. 

 

3. Zpráva starosty 

p. Kondler přítomným sdělil, že byla sepsána dohoda o provedení práce s p. Bohuslavou 
Říhovou. 

OSH má v současné době zaplaceny všechny nájmy a pohledávky.  
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Bylo podáno hlášení o činnosti, tato hlášení podalo 119 sborů ze 121. K 1.1.2021 po úpravě 
členské základny („odhlášení černých duší“)  evidujeme 4149 členů přihlášených k OSH 
Znojmo. 

Dle hlášení jsme na aktivitách a jednotlivých činností SDH odpracovali 33 384 hodin. 

Byl proveden rozvoz respirátorů pro zasloužilé hasiče dodaných od nadace REGI BASE II. Dále 
byly pořízeny antigenní testy pro testování zaměstnanců kanceláře dle aktuálních vládních 
nařízení a vyhlášek. 

 

4. Dotace 2021 + vnitroorganizační 

Lukáš Badin přítomné seznámil s dotacemi v roce 2021 

 Od města Znojma je přislíbená dotace 30 000,- 
 Dotace od MV ČR 18 000,-   na odbornou přípravu 
 Dotace od MŠMT  12 000,-   mzdy 

 10 000,-   materiální zabezpečení 

42 000,-   volnočasové aktivity 

Všechny dotace jsou v letošním roce značně sníženy, proto se musí počítat s menším 
finančním obnosem. 

V současné době probíhá inventura roku 2020. 

Je podané daňové přiznání. 

Novinkou je v letošním roce evidence faktur, které eviduje a zakládá na OSH Znojmo paní 
Ing. Říhová, také tyto faktury platí v elektronickém bankovnictví. Účetnictví a daňové 
přiznání zpracovává p. Salátová jako účetní. 
 

Dále Lukáš Badin na všechny přítomné apeloval, aby na všech schůzích a setkáních hasičů 
zdůraznili zřizování přístupu do elektronické evidence. V rámci tvorby hlášení jednotlivých 
SDH jde o jednodušší formu, než je vyplňování v papírové podobě. Odevzdání v elektronické 
podobě vyžaduje naše ústředí. 
 

Dále byl VV  OSH informován o: 

 nutnosti opravy služebního auta – výměna oleje, instalace handsfree 
 opravě počítačové sítě v kanceláří OSH + nákup nového telefonu a nového notebooku 

VV OSH jednohlasně schválil opravu služebního auta – výměnu oleje a instalaci handsfree a 
dále opravu počítačové sítě v kanceláří OSH + nákup nového telefonu a nového notebooku. 

VV OSH dále jednohlasně schválil vypracování dohody o provedení práce pro p. Václava 
Kondlera a to od května s odměnou za práci cca 8 000,- 
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5. Účast na VI. Sjezdu SH ČMS  

Sjezd by se měl uskutečnit 9.7.2021 v 9:00 

Jako delegáti byli zvoleni:  Kondler Václav 
    Bloudíček Martin 
    Badin Lukáš 
    Večerková Jana 
    Kasalová Mariana  
 
Pořadatelé prosí o zajištění 2 až 3 členů do sčítací komise – tyto zajistí Martin Bloudíček.
    

6. Zprávy a plány práce odborných rad 

Martin Bloudíček seznámil přítomné, že rada represe nezasedala z důvodu Covidových 
opatření. Všechna zasedání a činnosti se odkládají po rozvolněné opatření. 

 
- Okresní kolo v požárním sportu by se mělo konat 26.6.2021 ve Chvalovicích, bylo by 

pouze na jeden útok 
 

Robert Vaněk přítomné seznámil s plány Ligy 

Ligy by se měla účastnit tato družstva: Chvalovice, Hrádek, Únanov, Mikulovice, Jezeřany, 
Tasovice, Miroslav, Dobřínsko. 

Měla by se uskutečnit:  4.9.2021 Chvalovice 
    17.9.2021 Jezeřany-Maršovice 
    31.7.2021 Dobřínsko 
    17.7.2021 Mikulovice 
V rámci Ligy bude omezen počet soutěží 
 

Mariana Kasalová za odbornou radu mládeže   

Jarní kolo hry Plamen bude probíhat 5.- 6.června Výrovice – účastnit by se mělo 350dětí, 
které by přijížděly na předem daný čas 

Odborná rada mládeže žádá o finanční příspěvek na jídlo pro rozhodčí a na odměny pro 
soutěžící. 

25., 26.9. proběhne školení vedoucích v Hostimi 

2.10.2021 by mělo proběhnout podzimní kolo hry Plamen v Únanově 

4.12.2021 by měl proběhnou vánoční turnaj v kopané v Hostimi 

V letošním roce se uskuteční mezinárodní tábor mladých hasičů, měl by se konat v Rakousku. 
Účastnit by se měly děti z Maďarska, Slovenska, Rakouska a Česka – Jihomoravský kraj. Za 
mládež z okresu Znojmo se zúčastní družstva dle jednání OORM. 
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12., 13. června 2022 proběhne na okrese Znojmo okresní kolo hry Plamen. Bude nutné 
zajistit ubytování, stadion a rozhodčí. 
 

Klouda Vlastimil za radu prevence 

- Odborná rada prevence se již sešla 2x 
- Proběhlo vyhodnocení PO očima dětí – účastnilo se 8 škol z toho 59dětí. 

Z celého kraje se účastnilo 25škol z toho 396 dětí. 

VV OSH jednomyslně schválil nákup dárků pro děti, které se účastnily soutěže PO očima dětí 
za okres Znojmo. 

Dále VV OSH jednohlasně schválil nákup věcných cen na Okresní kolo v požárním sportu a na 
hru Plamen, podle počtu účastníků soutěží. 

 

7. Aktiv Zasloužilých hasičů 

Josef Veleba za aktiv zasloužilých hasičů 

V současné době je připraven plán práce, ale z důvodu covid opatření se vše odkládá. 

13.11.2021 by se měl uskutečnit Krajský sjezd aktiv Zasloužilých hasičů ve Znojmě. 

Na okrese Znojmo je v současné době 16členů Aktivu Zasloužilých hasičů. Všichni by měli 
apelovat, aktivně vyhledávat nové členy pro Aktiv Zasloužilých hasičů. 

28.9.2021 by se měl uskutečnit okresní sjezd Aktivu Zasloužilých hasičů v Horních Kounicích. 

VV OSH jednohlasně schválil ocenění pro členy aktivu zasloužilých hasičů. 

 

8. Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady p. Biegler 

V současné době probíhá inventura roku 2020 

Je podané daňové přiznání. 

Vzhledem ke covid situaci se žádné jednání ani kontroly neuskutečnily. 

 

9. Plnění úkolů VV – Václav Kondler 

Všichni členové VV OSH plní svěřené úkoly dobře. 

 

10.  Rada historie 

Do rady historie byly navrženy Jana Večerková a Eva Pavelková. 

Členy rady historie VV OSH jednohlasně schválil. 
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Rada historie by se měla zabývat vytvořením almanachu o vzniku a práci jednotlivých SDH na 
okrese Znojmo. 
 

11. Diskuse 

V rámci diskuse VV OSH popřál Josefu Velebovi k významnému životnímu jubileu. 

Déle VV OSH popřál i Janě Večerkové a Lukáši Badinovi. 

 

12. Usnesení 
 

VV OSH bere na vědomí: 
- Jako zapisovatelku Janu Večerkovou 
- Čerpání dotací v roce 2021 
- Zprávu o činnosti: Okresní rady prevence, Ligy, Odborné rady mládeže, Rady 

prevence, Aktivu Zasloužilých hasičů 
 

VV OSH schvaluje: 
- Ověřovatele zápisu – Mariana Kasalová, Vlastimil Klouda. 
-  opravu služebního auta – výměnu oleje a instalaci handsfree a dále opravu 

počítačové sítě v kanceláří OSH + nákup nového telefonu a nového notebooku. 
- vypracování dohody o provedení práce pro p. Václava Kondlera a to od května 

s odměnou za práci cca 8 000,- 
- nákup dárků pro děti, které se účastnily soutěže PO očima dětí za okres Znojmo. 
- nákup věcných cen na Okresní kolo v požárním sportu a na hru Plamen, podle počtu 

účastníků soutěží. 
- členy rady historie Evu Pavelkovou a Janu Večerkovou. 

 

13. Závěr 

Pan Václav Kondler přítomným poděkoval za účast a schůzi VV OSH ukončil v 19:30. 

 

Ve Chvalovicích dne 19. 5. 2021 

 

 

 
               Mariana Kasalová         Vlastimil Klouda 

Ověřovatel zápisu        Ověřovatel zápisu 

 
 

 

 


