
Zápis z Výkonného výboru OSH Znojmo, konané dne 20.3.2022 v PS Miroslav 

v 10:00hod. 

 

Přítomni: Václav Kondler, Ing. Bohuslav Biegler, Klouda Josef, Klouda Vlastimil, Veleba Josef, Kasalová 

Mariana, Badin Lukáš, Robert Vaňek, Pospíšil Josef, Ing. Jana Večerková  

Omluveni: Martin Bloudíček 

Host: Ing. Bohuslava Říhová 

 

 
1. Zahájení a přivítání 

V 10:00 všechny přítomné přivítal p. starosta OSH Znojmo Václav Kondler. 

Zároveň přítomné seznámil s programem jednání. 

2. Určení zapisovatele 

Jako zapisovatelku byla určena Jana Večerková, usnesení zapíše Josef Veleba a Mariana Kasalová 

VV OSH jednohlasně schválil program a zapisovatelku Janu Večerkovou  

3. Zpráva starosty – přednesl Václav Kondler 

V roce 2021 činnosti dobrovolných hasičů byla ovlivněna pandemií. Byly rozváženy respirátory, bylo 

různě vypomáháno ve všech činnostech běžného života - za tuto činnost - za její zorganizování, práci 

všem p. starosta poděkoval. 

Dále byly předány informace z vyšších orgánů – KSH a ústředí a informace došlé pošty. 

Činnost SDH se uvolnila až v červnu, kdy se překotně pořádaly soutěže mladých hasičů, mužů a žen, 

proběhly okrskové a okresní kolo, 

Dále proběhly naplánované kulturní akce, oslavy výročí SDH a další akce jako bylo předání DA apod.  



Do toho všeho zasáhlo tornádo. Po tornádu se dobrovolní hasiči zapojili do pomoci zasaženým obcím, 

za tuto pomoc všem starosta OSH poděkoval. 

V roce 2021 probíhaly také školení hospodářů, rady prevence, školení MH, školení rozhodčích MH aj.  

Mezi nové zasloužilé hasiče byli přijati: Klouda Josef a Antonín Hrbáček 

Za rok 2021 se podařilo zaslat ze 137 SDH  133 hlášení v termínu. Bohužel neprobíhá odhlašování 

členu v řádném termínu do 31.1. s odevzdáním hlášení  – v případě odhlášení členů po tomto datu 

musí SDH uhradit poplatky i za následující rok.  

Počet členů: 4122 dospělých, 889 mladých hasičů do 18 let 

Odvod členských příspěvků SDH pro následující rok se odvíjí vždy od členské základny k 31. 12. 

každého roku. S tím souvisí řádné odhlášení členů, které může úředně proběhnout na OSH Znojmo 

nejpozději k 31.1. Upozorňuji tímto, že všichni členové evidovaní k 1.1. a neodhlášení v systému 

Evidence SDH na OSH do 31.1. budou muset zaplatit členské příspěvky, i když budou následně 

odhlášeni během roku. 

Řádné odhlášení členů musí proběhnout vždy v daném roce nejpozději do 31. 1.  

Zaplacené čl. příspěvky mají být odvedeny na OSH Znojmo do 31. ledna každého roku - nemají 

zaplacené členské příspěvky tyto SDH: 

Bezkov, Bítov, Citonice, Dolenice, Kravsko, Litobratřice, Lubnice, Načeratice, Oslnovice, Petrovice, 

Podmolí, Slup, Suchohrdly u Znojma. 

V současné době ještě nemají přístup do elektronické evidence všechna SDH. 

Oceňování členů a jednotlivých SDH probíhá průběžně. 

OSH Znojmo si zřídilo datovou schránu z důvodu usnadnění podávání žádostí o dotace. 

Ke dni konání schůze OSH Znojmo nebyl ještě proveden zápis inventur, tento zápis bude proveden do 

konce dubna 2022 z důvodu nedodání podkladů od účetní paní Salátové. 

K těmto SDH nemám řádně dodané tiskopisy k nejaktuálnější volbě starosty:  

• SDH Znojmo II 

• SDH Dyje 

• SDH Načeratice 

• SDH Přímětice 

• SDH Bítov 

• SDH Oslnovice 

• SDH Vracovice 

• SDH Damnice 

• SDH Suchohrdly u Miroslavi 

• SDH Dobřínsko 

• SDH Petrovice 

• SDH Stošíkovice 

• SDH Havraníky 

• SDH Lubnice 

• SDH Hostěradice 



Tato SDH jsou nepřeregistrována od počátku, tudíž je třeba se rozhodnout, zda se budou rušit nebo 

se obnoví: 

• SDH Suchohrdly u Znojma 

• SDH Mišovice 

• SDH Kravsko 

• SDH Onšov 

• SDH Dyjákovičky 

• SDH Litobratřice 

• SDH Hatě 

U SDH Dolenice chybí Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku. 

U SDH Tavíkovice byl dne 31.3.2020 proveden výmaz pana Františka Tesaře z veřejného rejstříku, kdy 

je to nejčastěji z důvodu úmrtí. I zde je třeba doložit tiskopisy k zápisu statutárního orgánu. 

V rámci rušení SDH nebyly provedeny dříve všechny úkony. V rámci diskuze bylo dohodnuto, že je 

nutné doplnit všechny potřebné dokumenty a vyřadit – zrušit následující sbory: 

• Mišovice 

• Onšov 

• Dyjákovičky 

• Litobratřice 

• Hatě 

• Kravsko 

• Lubnice 

Zpráva byla jednohlasně schválena. 

 

4. Čerpání dotací za rok 2021 
Přítomné seznámil Lukáš Badin 

Za rok 2021 byly čerpány dotace  -      18 381 – odborná příprava 

- 10 000 – servis a oprava vozidla 

- 9 000 + 6 000 – zdravotní služba 

- 5 000 – nájem kanceláře 

- 9 030 – Plamen a dorost 

- 42 000 – od MŠMT  - nájem kanceláře, volnočasové aktivity, 

internet 

- 10 000 – materiál a provozní materiál 

- 13 000 – mzdové prostředky 

- 30 000 – od města  - z těchto peněz se zaplatily zbylé výdaje 

Všechny výdaje se podařilo proúčtovat a zaplatit 

5. Plán práce 
Přítomné seznámil Václav Kondler s plánem práce OSH Znojmo na rok 2022 

Viz. email 



Do plánu práce OSH nejsou zařazeny všechny oslavy a výročí SDH, včetně termínů soutěží, jelikož 

nebyly OSH dodány. V průběhu roku může dojít ke změnám termínů akcí, o kterých budou členové 

VV OSH včas informováni. 

Plán práce byl jednohlasně schválen. 

 

6. Zaměstnanci kanceláře  
Informoval Lukáš Badin 

Zaměstnanci kanceláře jsou Václav Kondler a Ing. Bohuslala Říhová. Pracují na základě dohody o 

provedení práce. V současné době odpracuje každý hodinový fond převyšující 800 hod. ročně. 

VV OSH schvaluje dohodu o provedení práce pro Václava Kondlera a Ing. Bohuslavu Říhovou 

s odměnou 8750 Kč měsíčně – toto VV OSH Znojmo schválil jednohlasně. 

7. Ocenění a vyznamenání  
Seznámil přítomné Václav Kondler 

Všechna navrhovaná ocenění a vyznamenání byla VV OSH schválena jednohlasně. 

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

činnost 
 

Za Aktiv zasloužilých hasičů členy VV  OSH seznámil  Josef Veleba 

10.2.2022 se konalo shromáždění v Jevišovicích 

16.3.2022 proběhla schůze rady ZH 

17.6.2022 jednání Krajského aktivu ZH 

12.11.2022 proběhne Krajský aktiv ZH 

Byly podány návrhy na nové členy Zasloužilých hasičů: Vaněk, Peterka, Šťava, Diviš a apelováno na 

ostatní, aby podaly návrh na ocenění. 

Na okresní setkání Aktivu ZH je dán požadavek na příspěvek  6 000Kč, který byl schválen 

 Za Okresní radu mládeže přítomné seznámila Mariana Kasalová 

Schůze se konala 29.1.2022 ve Chvalovicích 

9.dubna a 10. dubna  2022 se bude konat školení vedoucích mládeže 

Noví vedoucí by měli podávat přihlášky přes internet 

13., 14., 15.květena 2022 se uskuteční okresní kolo Hry plamen 

4., 5. června 2022 proběhne krajské kolo Hry plamen, bude se konat ve Znojmě 

Znojemsko má zabezpečit překážky, ubytování a stadion. 

24.září 2022 proběhne podzimní kolo branného závodu v Tasovicích 

 Za Odbornou radu prevence přítomné seznámil Vlastimil Klouda 



12.3.2022 se uskutečnilo zasedání Odborné rady prevence  

V rámci tohoto zasedání bylo vyhodnoceno PO očima dětí, vyhodnocené práce budou v termínu 

zaslány na KSH Brno, kde bude vyhodnocení pokračovat dne 20.4.2022. Na tomto vyhodnocení je 

požadována přítomnost z OORP ze Znojma. 

Byl podán návrh na ocenění zapojených škol a školek a dětí do PO očima dětí. 

V letošním roce by měly probíhat školení a zkoušky odbornosti preventista 2 a 3 třídy. 

Robert Vaněk přítomné seznámil s termíny pořádání Ligy v roce 2022 

28.5. Jezeřany a Maršovice 

4.6. Dobřínsko 

9.7. Mikulovice 

3.9. Chvalovice  

Okresní kolo v požárním sportu se bude konat společně s dalším kolem ligy ve Chvalovicích dne 25.6. 

Dne 24.4. proběhnou zkoušky Hasič II. a III. v PZ Blížkovice. 

Všechny zprávy rad byly VV OSH schváleny jednohlasně. 

 

9. Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady 
Přednesl Ing. Bohuslav Biegler 

9.3.2022 bylo zrušeno zasedá kontrolní a revizní rady, neboť nebyly dodány podklady od p. Lenky 

Salátové.  

16.3.2022 proběhla neohlášená kontrola dokumentů v kanceláři OHS Znojmo 

- nebyla zkontrolovaná kniha jízd, jelikož starosta OSH byl i s vozidlem na jednání v Jihlavě 

- proběhla kontrola členské základny – vše je řešeno průběžně 

- část SDH nemá zaplacené členské příspěvky  

- některé SDH nemají v pořádku početní stavy – nejsou odhlášení zemřelí, nejsou úplná data, někde 

chybí fotky 

- v evidencích SDH jsou jen malé nedostatky u sborů 

- evidence okrsků je zcela v pořádku 

- odvod členských příspěvků byl proveden v termínu 

- přehled vyúčtování za rok 2021 nebyl ještě zpracován 

- v kanceláři OSH jsou připraveny všechny podklady pro inventuru, která je rozpracovaná. Z důvodu 

nemoci účetní sestry Salátové a nouzového stavu ( KACPU BVV) nebyla inventura kompletní. 

- kontrola účetní uzávěrky dosud nebyla provedena 

- v roce 2021 proběhlo školení hospodářů 



VV OSH bere na vědomí zprávu revizní a kontrolní rady 

VV OSH ukládá vypracování a předložení zápisu o provedené inventarizaci po doložení všech nutných 

podkladů od účetní sestry Salátové do 30.4.2022. 

10. Rozdělení úkolů VV 

Všichni členi VV OSH pracují dle svěřených úkolů 

11. Dotace 2022 

Seznámil přítomné Lukáš Badin 

Byla podána žádost o dotaci na město Znojmo. 

Všechny ostatní dotace mají být poníženy – vzhledem ke snížení rozpočtu budou poníženy i dotace 

12. Rozpočet 2022 

Přítomné seznámil Václav Kondler 

- Viz. email 

Členové VV OSH Znojmo jednohlasně rozpočet schválili 

13. Diskuze 

V rámci diskuze členové VV OSH hodnotili mezi sebou práce ve sborech, problémy sborů, konání a 

zabezpečení výročí a soutěží. 

14. Usnesení 

 
Přečetl Josef Veleba 

 

Návrh usnesení VV OSH Znojmo konaného 20.3.2022 v PZ Miroslav 

VV po vyslechnutí zprávy o činnosti Okresního sdružení, zprávy Revizní komise a odborných 

rad přijímá následující Usnesení: 

 

a) VV OSH Znojmo schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti Okresního sdružení za rok 2021 

2. Návrh na zrušení SDH: Mišovice, Onšov, Dyjákovičky, Litobratřice, Hatě, Kravsko, 

Lubnice 

 Starostovi OSH - Projednání doplnění tiskopisů k registraci starostů SDH 

3. Zprávu o čerpání dotací 

3. Plán práce na rok 2022 

4. Odměny zaměstnancům kanceláře OSH  Kondler a p. Říhová 

5. Ocenění a vyznamenání pro členy a sbory 

6. Plány práce jednotlivých rad  

7. Zprávu revizní komise za rok 2021 

8. Rozdělení úkolů členům VV OSH 

9. Žádosti o dotace pro rok 2022 

 

b) Ukládá: 

Vypracování a předložení zápisu o provedené inventarizaci do 30.4.2022 



Členové VV OSH Znojmo usnesení jednohlasně schválili. 

 

15. Závěr 

Schůze VV OSH Znojmo byla ukončena ve 12:30, p. Václav Kondler všem přítomným poděkoval za 

účast a práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


