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Zápis z Výkonného výboru OSH Znojmo, konané dne 16.10.2022 
v PS Miroslav v 10:00 hod. 

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

Omluveni: Josef Veleba 

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 zapisovatelka byla určena Jana Večerková 

Ověřovatelé zápisu: Robert Vaněk, Vlastimil Klouda 

Zápis usnesení: Martin Bloudíček 

VV OSH jednohlasně schválil program a zapisovatelku Janu Večerkovou, ověřovatele zápisu 
Robert Vaněk, Vlastimil Klouda a zapisovatele usnesení Martin Bloudíček 

3. Zpráva starosty – přednesl Václav Kondler 
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Byly podepsány smlouvy na sponzorské dary  a dotace od MŠMT, MV, NSA, obce Chvalovice 
a Tasovice – dary byly určeny pro mládež. Dále se uskutečnilo jednání ve Chvalovicích se 
sponzorem. 

Bude provedena oprava služebního vozu – rozvodů, spojky…. 

Stále probíhá ukončování činnosti u sborů SDH Krvasko, Dyje, Oslnovice a Lubnice, Mišovice, 
Onšov, Litobratřice a Hatě. Probíhá jednání s finančním úřadem, je velký problém se získání 
ma doloží potřebných dokumentů. 

Nebyly stále zaplaceny členské příspěvky SDH Načeratice. 

28.9. proběhlo setkání Zasloužilých hasičů v Hostimi, kde se setkalo 85 členů, z okresu 
Znojmo se mezi Zasloužilé hasiče nově zařadili pan Jiří Diviš a František Peterka  

12.10. proběhl celorepublikový Aktiv krajských vedoucích Zasloužilých hasičů, který se 
uskutečnil v Hostimi, na pozvání Rudolfa Součka, za VV OSH Znojmo přítomen Václav 
Kondler, Martin Bloudíček. 

V tomto roce se konaly různá výročí SDH, kterých se různě zúčastnili členové VV OSH Znojmo 

Nabylo právní moci rozhodnutí o výstavbě nové sportovní haly v Přibyslavi, dále bude 
probíhat prodej bývalé výzbrojny v Praze, byla dána výpověď 1.hasičské vzájemné pojišťovně 
z hotelu v Přibyslavi 

Proběhlo 37 soutěží a závodů na okrese Znojmo a další ještě do konce roku proběhnou. 

Starosta OSH Znojmo požádal o schválení vyznamenání členů a sborů z okresu Znojmo 
k výročím a ostatním významným událostem. Dále požádal o schválení vyznamenání pro 
starosty obcí, kteří významně přispěli k rozvoji hasičstva. 

VV OSH Znojmo přeje zasloužilým členům, funkcionářům a hasičům k významným jubileum a 
přispívá věcným darem. 

 

4. Shromáždění starostů okrsků – Václav Kondler 

Shromáždění starostů okrsků bude probíhat 6.11.2022 v 10:00 v Miroslavi 

Musí se projednat: 

- Zavedení datových schránek ve všech SDH 
- Nahlášení odcházejících členů 
- Projednání stejnokrojového předpisu 
- Dotace na můj klub na rok 2023 
- Informace do sborů o navýšení členských příspěvků na 200 Kč za člena 
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5. Zprávy vedoucích odborných rad 

Vlastimil Klouda přednesl zprávu OORP – proběhlo vyhodnocení PO očima dětí, bohužel byl 
trochu zmatek v odevzdávání prací, kdy někteří zasílali práce na KSH JMK, ale i přes veškeré 
problémy se vše podařilo dobře a v termínech zvládnout 

Všem poděkoval za přízeň a pomoc při vyhodnocení 

K tomuto se vyjádřil i Václav Kondler, pro zúčastněné děti byly zakoupeny ceny, v podobě 
knižních poukázek, sladkostí a medailí. 

p. Klouda dále přítomným oznámil, že 2.12.2022 bude probíhat seminář Odborné rady 
prevence, za okres Znojmo se účastní 4 členové 

Mariana Kasalová přednesla zprávu OORM – 2.-3. dubna 2022 proběhlo školení vedoucích 
mladých hasičů v Hostimi. Bylo přihlášených 156 hasičů a zúčastnilo se 141 vedoucích. 

Dále proběhlo jarní kolo hry Plamen ve Výrovicích a okresní postupová soutěž v 60m 
s překážkami. 

Krajské kolo hry Plamen proběhlo 4.6.2022, 5.6.2020 proběhlo kolo dorostu, vzešlo 5 
postupujících na republikové kolo. Zabezpečovalo OSH Znojmo na stadioně ve Znojmě. 

Podzimní kolo proběhlo 24.9.2022 - zúčastnilo se 1 za přípravka, 13 za mladší žáky, 16 za 
starší žáky 

Vánoční turnaj v kopané proběhne 3.12.2022 v Hostimi 

Mělo by probíhat školení vedoucích – bohužel je strašně složitý výběr termínu 

Matrin Bloudíček přednesl zprávu za ORR, 3.12.2022 by měla proběhnout schůze OORR 

Dále 24.4.2022 proběhly zkoušky na hasič 3. a 2. stupně, 13 členů provedlo zkoušku hasič 3. 
stupně a 7 členů hasič 2. stupně. 

26.6.2022 proběhlo ve Chvalovicích Okresní kolo v požárním sportu, účastnilo se 12 družstev 
mužů a 4 družstva žen. 

Na krajském kole v PS na VUT Brno okres Znojmo reprezentovaly pouze ženy s SDH Miroslav, 
které se umístily na 2. místě. Muži ze SDH Mikulovice se omluvili. 

Dále probíhala Liga OSH Znojmo, proběhlo 5 kol, vítězné družstvo bylo v kategorii muži SDH 
Mikulovice, kategorii žen triumfovalo družstvo SDH Miroslav, ve smíšeném dorostu vyhrálo 
družstvo SDH Jezeřany-Maršovice 

Závěrem všem poděkoval za pomoc a práci. 

 

6. Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady 

9.10. proběhlo zasedání kontrolní a revizní rady 

Je třeba určit novou inventarizační komisi. 
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Musí se doplnit zápis z inventarizace majetku. 

Byla provedena kontrola autodopravy, prvotních dokladů a faktur za 1. pololetí 2022. 

Bude provedena kontrola plnění rozpočtu za rok 2022 

Bude připraven rozpočet na rok 2023 

Do inventarizační komise byli navrženi: 

- Bohuslav Biegler, Lukáš Badin, Pavel Vlček a přítomni budou vedoucí okresních 
odborných rad. 

Členové inventarizační komise byli jednomyslně schváleni členy VV OSH Znojmo 

 
7. Plán práce 4.Q 2022 – Přednesl Václav Kondeler 

Od 1.1.2023 budou mít všechna SDH automaticky zřízenou datovou schránku, je nutné 
vysvětlit na valných hromadách její funkčnost 

Je nutné získávat nové členy do SDH 

Bude prováděna úprava webových stránek OSH Znojmo 

Je nutné dopracovat dohody o sponzorských darech od MŠMT a města Znojma, obec 
Tasovice, MV a NSA 

Starostové SDH a okrsků vypracují rámcový plán práce valných hromad a činnosti 
jednotlivých okrsků a SDH na rok 2023 

Dále budou probíhat inventury OSH a SDH 

 

8. Rozpočet na rok 2022 – informoval Lukáš Badin 

Proběhlo navýšení rozpočtu na autoprovoz, byly různé příjmy z reklam, v současné době se 
řeší dodatečné programy, které by se měly ještě do rozpočtu promítnout 

Výsledek hospodaření by měl být v mírném přebytku cca 12 000,- Kč a obrat by měl činit cca 
900 000,- Kč 

Viz. rozpočtové opatření č.1 roku 2022 OSH Znojmo  

Rozpočtové opatření č.1 roku 2022 OSH Znojmo bylo schváleno všemi členy OSH Znojmo 

 

9. Čerpání dotací za rok 2022 - informoval Lukáš Badin 

MŠMT – volnočas, provoz, školení, provoz kanceláře atd .cca 115 000,- Kč 

MV – odborná příprava a provoz cca 22 000,- Kč 

NSA – v oblasti sportu cca 46 000,- Kč 
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Obec Tasovice 20 000,- Kč 

Obec Chvalovice 19 500,- Kč 

Podnikatel pan Tran Van Long z Chvalovic 

Členové OSH Znojmo vzali zprávu na vědomí  

 

10. Účetní OSH Znojmo – informoval Václav Kondler 

Bude nutné zajistit novou účetní OSH Znojmo, p. Lenka Salátová od roku 2023 končí, členové 
OSH Znojmo byli požádání a případné návrhy na novou účetní OSH Znojmo 

P. Bohuslava Říhová informovala o zůstatku 400 000Kč na účtu OSH Znojmo 

 

11. Ocenění a vyznamenání – informoval Václav Kondler 

Všechny žádosti o ocenění a vyznamenání se vyřizují průběžně a bezodkladně 

 

12. Rozdělení úkolů 

Všichni členi VV OSH Znojmo plní své úkoly průběžně. 

 

13. Diskuse 

Mariana Kasalová, Martin Bloudíček , Robetr Vaněk se vyjádřili k rozšíření soutěží o TFA, kdy 
bude třeba provést školení rozhodčích. V roce 2021 ani 2022 nebylo školení provedeno. Toto 
školení provádí ústředí. Není možné provést školení od OORM a OORR, rozhodčí musí znát 
podmínky soutěží 

 

14. Usnesení – Martin Bloudíček 
1. Bere na vědomí 

- Zprávu starosty OSH 
- Zprávy vedoucích odborných rad represe, mládeže, prevence 
- Zprávu předsedy Okresní kontrolní a revizní rady 
- Zprávu o hospodaření 
- Zprávu o čerpání dotací za rok 2022 
- Diskusní příspěvky 

 
2. Schvaluje 

- Vyznamenání členů SDH, vyznamenání a ocenění sborů, ocenění starostů 
- Plán práce na 4. kvartál roku 2022 
- Rozpočet na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1 2022 OSH Znojmo 
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- Inventarizační komisi ve složení: Bohuslav Biegler, Lukáš Badin, Pavel Vlček 
 

3. Ukládá 
- Uspořádání shromáždění starostů okrsků dne 6.11.2022 v 10:00 hod. v Miroslavi 

S návrhem usnesení souhlasili všichni členové VV OSH Znojmo 

 

15. Závěr 

Schůze VV OSH Znojmo byla ukončena ve 12:15, p. Václav Kondler všem přítomným 
poděkoval za účast a práci.  

 

 

 

Zapsala:   Ing. Jana Večerková 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Robert Vaněk   Vlastimil Klouda 

 

 

 

Návrh usnesení:         Martin Bloudíček 


