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Zápis se shromáždění představitelů sborů a starostů 
okrsků okresu Znojmo, konaného dne 30.4.2022 

  

1. Zahájení, schválení programu - Martin Bloudíček 

Jednání zahájil v 9:40 Martin Bloudíček, přivítal přítomné představitele SDH, starosty okrsků 
a hosty. 

 

Jmenovitě: 

Bc. Šárku Ježkovou - starostku Městyse Blížkovice 

Lukáše Dubce - 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje  

Ing. Bohuslava Bieglera - člena úřední, kontrolní a revizní rady a vedoucího krajské kontrolní 
a revizní rady 

Rudolfa Součka  - vedoucího aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů SH ČMS - KSH JMK 

Václava Kondlera -  starostu Okresního sdružení hasičů Znojmo 

npor. Ing. Aleše Sargu - z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ÚO Znojmo, 
velitele stanice Moravský Krumlov 

Josefa Velebu -  vedoucího aktivitu zasloužilých hasičů OSH Znojmo 

Ing. Jakuba Malačku -  starostu města Znojma 

Přítomné seznámil s programem jednání: 

Program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Zdravice zástupce městysu Blížkovice 
3. Volba návrhové a mandátové komise 
4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
5. Zpráva o činnosti OSH 
6. Zpráva OORR 
7. Zpráva OORP 
8. Zpráva OORM 
9. Zpráva AZH 
10. Zpráva o hospodaření OSH za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 
11. Zpráva OKRR 
12. Podíl na odvodu členských příspěvků na SH ČMS 
13. Vystoupení hostů 
14. Diskuze 
15. Projednání a schválení usnesení 
16. Závěr 
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Přítomné vyzval k doplnění programu – nikdo z přítomných neměl žádné připomínky. 

Program jednání byl jednohlasně schválen. 

 

2. Zdravice zástupce městysu Blížkovice – Bc. Šárka Ježková 

Všechny přítomné pozdravila, všem přítomným poděkovala za práci, předně poděkovala SDH 
Blížkovice za pomoc při práci v městysu, za práci s mládeží. 

 

3. Volba návrhové komise a mandátové komise 

Předseda: Josef Veleba 

Členové: Jiří Zvonar 

  Pavel Černý 

Hlasování Pro: 93 

  Proti: 0 

  Zdržel se: jeden 

Návrhová a mandátová komise byla zvolena nadpolovičním počtem hlasů. 

 

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatel: Jana Večerková 

Ověřovatelé:  Petr Procházka 

  Pavel Vlček 

  Jaroslav Krutiš 

Hlasování Pro: 93 

  Proti: 0 

  Zdržel se: jeden 

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli zvoleni nadpolovičním počtem hlasů. 

P. Veleba přednesl zprávu mandátové komise 

Na shromáždění představitelů sborů a starostů okrsků okresu Znojmo, konaného dne 
30.4.2022 bylo pozváno celkem 137 delegátů, přítomno je 94 delegátů, což je 68,61 %. 
Mandátová komise konstatuje že shromáždění je usnášeníschopné. 
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5. Zpráva o činnosti OSH - Václav Kondler 

V úvodu zprávy představil členy VV OSH Znojmo, pozdravil všechny přítomné. 

Zhodnotil práci SDH a OSH v době Covidu. V tomto období se všichni soustředili na pomoc 
obcím a na rozvoz respirátorů, někteří pomáhali v nemocnicích a nebo vykonávali jinou 
prospěšnou pomoc. 

Následně začala válka na Ukrajině, kterou SH ČMS odsoudilo. VV vyzval k humanitární 
pomoci. V krajském asistenčním centru pomáhalo 590 dobrovolníků, za tuto činnost všem 
starosta OSH Znojmo poděkoval. 

Je registrováno 28 kolektivů MH a 43 sportovních oddílů. 

Na okrese Znojmo působí v současné době 137 SDH, což je 5011 členů. Je registrováno 28 
kolektivů MH a 43 sportovních oddílů a evidujeme 120 JSDH 

Dále všichni přítomní minutou ticha uctili památku zemřelých. 

Přítomné vyzval k diskuzi o zvýšení členských příspěvků z důvodu vyššího odvodu na ústředí 
o 50 Kč za každého člena (včetně mladých hasičů). V současné době se vybírá 120 Kč za 
dospělého a 100 Kč za mladého hasiči.  

 

MH-proběhlo jarní kolo, podzimní kolo, liga MH. Proběhlo plánované školení vedoucích a 
rozhodčích, více  Mariana Kasalová. Soutěže v požárním sportu dospělých proběhly částečně 
okrsková kola. Okresní kolo proběhlo v Mikulovicích, krajské kolo v Brně. Proběhla liga M-Ž, 
nově s úspěchem družstva smíšeného dorostu. 

Informoval o 50. výročí Hry plame a oslavách k tomuto výročí 

Všem přítomným poděkoval za práci, radě mládeže, zasloužilým hasičům, Ing. Malačkovi a 
všem kteří pomáhají. Zároveň všechny vyzval k obnovení své práce jako před Covidem. 

Informoval také, že od 1.1.2023 musí mít všechna SDH založenou datovou schránku a dále o 
potvrzování účasti na školeních a zasedáních přes formulář GOOGLE. 

V letošním roce lze očekávat, že naše sbory si budou moci připomenout výročí založení 
sboru. Dle informací z hlášení sborů již evidujeme 12 sborů 

110 let   Vedrovice, Slatina 

115 let  Lančov 

120 let  Plaveč, Bítov, Citonice 

125 let  Výrovice, Višňové 

130 let  Hrádek, Milíčovice 

135 let   Vranov n/Dyjí, Jaroslavice 

Všem jubilantům blahopřál pevné zdraví, ať se nám všem hasičům a jejím rodinám daří. 

Dále přednesl všem zúčastněným: 
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„Víme, že slovo hasič je stále dobrá značka a to i v očích veřejnosti. 

Vážení delegáti, milí hosté 

Mohu za vedení VV OSH konstatovat, že uplynulý ro 2021 i přes určité nesnáze a překážky 
patří v naší společné práci opět k úspěšným a za činnost v naších sborech se nemusíme 
stydět. 

Děkuji Vám z celého srdce za odvedenou práci. 

Děkuji za součinnost s okrskovými výbory, děkuji za pracovitost a dobrou atmosféru v 
kolektivu, jak vedení okresu, výkonnému výboru a všem odborným radám. 

Děkuji za spolupráci s HZS JmK, jak na úrovni územního odboru, jednotlivých stanic, ale i s 
krajským ředitelstvím. Děkuji též ostatním složkám IZS v kraji. 

Poděkování patří samosprávám měst a obcí znojemského okresu a krajské samosprávě  
JmK.“ 

 

6. Zpráva OORR -l Martin Bloudíček 

Všechny přivítal v Blížkovicích 

Zhodnotil rok 2021, ve kterém probíhaly covid restrikce, z tohoto důvodu byla činnost 
výrazně omezena. Neuskutečnila se okrsková kola, okresní kole bylo omezeno. 

Okresní kolo mělo proběhnout ve Chvalovicích, v daném termínu však Břeclavsko postihlo 
tornádo, proto bylo okresní kolo přeloženo na neurčito. 

Následně se konalo v Mikulovicích, výhercem se stalo družstvo Únanova. 

Lukáš Badin a Robert Vaněk provedli revizi pravidel ligy, za což jim Martin Bloudíček 
poděkoval. Nově se mohou soutěže účastnit smíšená družstva u dorostu. 

V letošním roce proběhlo školení Hasič II. a III. stupně a školení. 

Závěrem všem poděkoval za práci a popřál hodně zdraví. 

 

7. Zpráva OORP  - Stanislav  Galatík 

OORP má v současné době 6 členů, tito se scházejí 4x ročně. 

V roce 2021 byla práce díky Covide celkově utlumena. 

Bylo zajištěna PO očima dětí, kterého se účastnily základní a mateřské školy včetně mladých 
hasičů ze SDH Práce od dětí byly zhodnoceny a předány na kraj. 

OORP by chtěli v roce 2022 oživit práci preventisty na okrese Znojmo. 

 

8. Zpráva OORM - Mariana Kasalová 
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Všechny přítomné pozdravila a poděkovala jim za práci s mládeží. 

Branný závod uspořádalo v roce 2020 jediné Znojmo. Ostatní okresy nestihly z důvodu 
pandemie. V roce 2021 proběhlo jarní kolo ve Výrovicích, za veliké pomoci p. Vlčka za což mu 
p. Kasalová poděkovala. V roce 2021 se dále uskutečnila dvě školení vedoucích mládeže. 
Toto školení se také uskutečnilo v rove 2022 

14. 5. 2022 proběhne Hra plamen mladých hasičů 

15. 5. 2022 proběhne Krajské kolo dorost 

Na podzimní kolo pro rok 2022 byl oficiálně sdružením zrušen branný závod, ale na okrese 
Znojmo se uskuteční a to září v Tasovicích. 

Závěrem všem poděkovala za práci vedoucím MH, rozhodčím, redě mládeže a  jmenovitě 
Václavu Kondlerovi, Lukáši Badinovi, Pavlu Vlčkovi a celému VV  OSH Znojmo. 

 

9. Zpráva AZH - Josef Veleba 

V současné době má AZH a funkcionářů 60 členů. Na okrese Znojmo je  17 zasloužilých 
hasičů. Seznámil přítomné s činností AZH, kde se okresní aktiv konal v Horních Kounicích a 
následně krajský aktiv v Hostěradicích s návštěvou Epopeje A. Muchy. 

Nově byli schválení a mezi ZH uvedeni: Josef Klouda a Antonín Hrbáček.  Do řad ZH budou 
v roce 2022 jmenováni bratři František Peterka a Jiří Diviš. V roce 2022 se uskuteční setkání 
členů aktivu ZH v Blížkovicích. Závěrem všem poděkoval za podporu a popřál úspěšný rok. 

 

10. Zpráva o hospodaření OSH  - Lukáš Badin 

Seznámil všechny přítomné se stavem hospodaření od voleb 08/2020 do dnešního dne. 
Informoval o zisku dotací na OSH Znojmo – Krajská dotace na autoprovoz, kancelář a mzdu 
pro zaměstnankyni kanceláře, dotace na okresní kola MH, DOR a dospělých, z MV na školení, 
z MŠMT na vzdělání, provoz a volnočasové aktivity a déle od města Znojma pro mladé hasiče 
a zasloužilé hasič. Před koncem roku 2021 se podařilo získat také mimořádnou dotaci na 
provoz od SH ČMS. 

K plusovému hospodaření za poslední roky poznamenal, že dobrovolní hasiči sice nemají 
pracovat se ziskem, ale z důvodu získání dotací v dalších letech, musí být stále finanční 
rezerva, neboť u většiny dotací se musí žadatel spolupodílet, nebo je dotace zaslána až po 
profinancování okresem a zaslání vyúčtování. 

Hospodaření rok 2020 

Příjem celkem: 738 391Kč 

Výdaje celkem: 605 247Kč 

Hospodařeni: +133 144Kč 
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Hospodaření rok rok 2021 

Příjem celkem: 1 037 033Kč 

Výdaje celkem: 833 158Kč 

Hospodaření: +203 875Kč 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2022 byl schválen VV OSH 20.3.2022 a to: 

Příjem celkem: 919 350Kč 

Výdaje celkem: 919 350Kč 

Hospodaření: vyrovnané 

11. Podíl na odvodu členských příspěvků na SH ČMS 

Informoval Lukáš Badin, že v současné době odvádíme na SH ČMS cca 98 000 Kč každý rok. 
Současná výše členského příspěvku je 120 Kč dospělí a 100 Kč mladý hasič do 18-ti let. 

Dále informoval o zvyšování cen energií, kanceláře a všech dalších služeb, zboží a materiálu. 
Po zvýšení odvodu o 50 Kč na SH ČMS, které schválilo vedení SH ČMS (nikoli VV OSH Znojmo) 
bude muset OSH Znojmo zaplatit každý rok více než 255 000 Kč. Vyzval proto všechny 
přítomné k diskuzi, zda navýšit členské příspěvky od SDH na OSH a v jaké výši. 

 

12. Zpráva OKRR – Ing. Bohuslav Biegler 

OKRR se sešla v roce 2021 3x 

Byla provedena kontrola: 

- Autoprovoz 
- Stav členské základny (nejsou v pořádku stavy členské základny, v evidenci nejsou 

vedena přesná data, není dokončena výměna členských průkazů, některé SDH nejsou 
zaevidované a nemají statutární osobu) 

- Odvod příspěvků byl proveden v termínu 
- Všechna dokumentace je vedena průběžně a správně 
- Připomínky a stížnosti jsou projednány na VV OSH a je včas odpovězeno 
- Čerpání rozpočtu v roce 2021 neodpovídalo plánu z důvodu COVID 
- Vše je placeno bez prodlení a v čas 
- Inventarizace majetku – vše souhlasí 
- Daňové přiznání bylo podáno v termínu 

KRR doporučuje schválit hospodaření bez výhrad. 

OKRR informovala také o zvýšení odvodu členských příspěvků na ústředí a doporučila zvýšení 
členských příspěvků na OSH Znojmo za jednotlivce na 200 Kč. 
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13. Podíl na odvodu členských příspěvků na SH ČMS 

Informoval Lukáš Badin, že v současné době odvádíme na SH ČMS cca 98 000 Kč každý rok. 
Současná výše členského příspěvku je 120 Kč dospělí a 100 Kč mladý hasič do 18-ti let. 

Dále informoval o zvyšování cen energií, kanceláře a všech dalších služeb, zboží a materiálu. 
Po zvýšení odvodu o 50 Kč na SH ČMS, které schválilo vedení SH ČMS (nikoli VV OSH Znojmo) 
bude muset OSH Znojmo zaplatit každý rok více než 255 000 Kč. Vyzval proto všechny 
přítomné k diskuzi, zda navýšit členské příspěvky od SDH na OSH a v jaké výši. 

14. Vystoupení hostů 

První se ujal slova Lukáš Dubec – 2. náměstek hejtmana JMK 

Je velice rád, že se může tohoto setkání zúčastnit. Všem přítomným poděkoval jménem 
jihomoravského kraje za práci. Poslední roky neskutečně zkouší práci hasičů – covid, 
uprchlická krize, každodenní činností hasiči dokazují, že jsou nedílnou a důležitou součástí 
společnosti. Za toto vše všem poděkoval a popřál vše dobré. 

Další se ujal slova Ing. Jakub Malačka. 

Všem poděkoval za pomoc při práci s Covidem a uprchlickou krizí, ale také za práci s mládeží 
a udržování společenského života. 

Všem popřál, aby je práce těšila a ve zdraví se ze všech akcí vraceli. 

Další se ujal slova npor. Ing. Aleš Sarga. 

Všem poděkoval za vykonanou činnost. Vyzdvihl práci při tornádu, zejména hasiče z Blížkovic 
a Chvalovic. Dále poděkoval za spolupráci při zvládání utečenecké krize, při převozu 
uprchlíků a jejich ubytování. 

Další se ujal slova Rudolf Souček 

Zasloužilí hasiči v Jihomoravském kraji mají 93 členů. Všechny upozornil, že je třeba hasiče 
odměňovat a oceňovat za práci. Aby se mohl hasič stát zasloužilým hasičem, je třeba mít 
všechna patřičná vyznamenání, která podléhají stanovám a statutům o vyznamenání, musí 
být schváleny patřičnými orgány od SDH až po ústředí a nelze je získat během „pár“ let.  

Dále se vyjádřil a doporučil navýšení členských příspěvků na 200 Kč, toto navýšení slouží 
k udržení činnosti OSH, myslí si, že všichni členové jsou tuto částku schopni uhradit.  

 

15. Diskuze 

Václav Kondler přítomné seznámil, s udělením vyznamenání  

A to na návrh SDH Šanov – Jaroslav Dědourek 

  OSH Znojmo – Jan Nečas 
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  SDH Tasovice – Miroslav Mikulík 

Dále byl udělen pamětní list u příležitosti 50let od založení Hry plamen 

Bc. Šárce Ježkové, Městysu Blížkovice, Ing. Aleši Sargovi, Jakubu Malačkovi, Lukáši Dubcovi a 
sborům, které se zúčastnily shromáždění. 

V diskuzi vystoupil bratr Rudolf Souček, který zhodnotil stav po navýšení odvodu od našeho 
sdružení v Praze a navrhl, aby členský příspěvek za každého člena SDH (dospělého i mladého 
hasiče) na OSH Znojmo byl jednotný 200 Kč. Návrh odůvodnil nejen navýšením odvodu do 
Prahy, ale i zdražováním energií a dalších komodit. Svým vyšším návrhem členského 
příspěvku chtěl také zamezit navyšovaní a „handrkováním se“ každý rok na shromáždění. 

V diskuzi vystoupili všechny odborné rady, které se přiklonili k návrhu. Následně vystoupil 
bratr Mikéska, který také podpořil navýšení na 200 Kč a třeba i více.  

Martin Bloudíček vyjádřil svůj souhlas s navýšením členských příspěvků minimálně na 200Kč 

Diskutující č. 1 

Žádal vysvětlení rozdílu u odvodu, pokud bude příspěvek 200  Kč, co se stane s navýšenými 
prostředky na OSH 

Odpověď: Lukáš Badin, zbytek finančních prostředků, které nebudou odvedeny na SH ČMS a 
zůstanou na OSH budou využity na financování postupových soutěží MH, postupových 
soutěží mužů a žen, pojištění kanceláří, soutěží, autoprovozu atd. nákup sportovních 
překážek a dalšího vybavení nejen pro sport, dále také pro volnočasové aktivity, ocenění 
členů a provoz. Dále část finančních prostředků poslouží jako rezerva při žádostech o dotace. 
Pokud se žádají dotace, vždy je nějaký podíl, který musí OSH mít v dobu podání žádosti na 
účtu, jinak dotace nedostane. 

Diskutující č. 2 

Vyjádřil souhlas se zvýšením na 200 Kč a se srovnáním příspěvků mezi dospělým a dětmi. 

Částka 200 Kč za rok není až tak vysoká. 

Dále přítomným připomněl, že je nutné, aby se nezapomínalo na ocenění členů. 

Lukáš Badin dále upozornil, že v rámci odvodu na SH ČMS je i pojištění členů pro případ 
úrazu na všech akcích pořádaných SDH včetně tréninků. 

Diskutující č. 3 

Upozornil na ubývání členů, v závislosti na zvyšování členských příspěvků, je důležité se 
zamyslet. Jestli chceme, aby členové odcházeli. 

VV OSH bere na vědomí. Z těchto důvodů chtěl VV, aby navýšení čl. příspěvků vzešlo od 
zástupců sborů (starostů SDH) a nebylo diktováno od VV OSH Znojmo. 

Diskutující č. 4 – Mariana Kasalová se připojuje k již dříve navrženému navýšení na 200Kč, 
porovnala výši členské příspěvků v jiných organizacích a kroužcích, které jsou daleko vyšší. 
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Byl vznesen dotaz, zda má někdo protinávrh, v jaké výši schválit členský příspěvek na OSH 
Znojmo. 

Vzhledem k situaci, že nebyl vnesen jiný návrh, bylo hlasováno o navýšení odvodu za 
každého člena SDH na OSH Znojmo ve výši 200 Kč. 

Hlasování Pro: 75 

  Proti: 16 

  Zdržel se: 3 

 

15. Projednání a schválení usnesení 

Usnesení přednesl Josef Veleba, které je nedílnou součástí zápisu. 

Pro usnesení hlasovalo  94 členů 

Proti usnesení hlasovalo 0 

Zdržel se usnesení hlasovalo  0 

 

16. Závěr 

Václav Kondler všem poděkoval za účast a popřál vše dobré. 

Shromáždění bylo ukončeno ve 12:15 hod. 

 

 

 

ZŠ Blížkovice, dne 20. 3. 2022 

 

 

 
            Ing. Jana Večerková   
           zapisovatel 

 
 

 

 


