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                                                 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
                                                    okresní sdružení hasičů Brno-venkov 

      Zubatého 1, 614 00 Brno 
 

ZÁPIS č. 17 
 

ze zasedání VV OSH Brno-venkov ze dne 13. 12. 2016, které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 1,  
                                                                                614 00 Brno od 15.00 hodin. 
Přítomni: Gargula Josef, Musílek Jaroslav, Jana Štelclová, Fojtík Karel, Jiří Bajer, Kožnárek Jaroslav, Machanec Zbyněk, 
Mgr. Weis Milan, Malášek Libor, Šmerda Jaroslav, Petr Pejřil  
Za OKRR: Mazzolini Jindřich  
Omluveni: Bc. Trtoňová Lucie, Hradílek Tomáš, Renata Zbořilová, Kocáb Jan, 
Inspektor OSH: Zapulová Hana  
Zasedání bylo svoláno jako řádné 
Program: 
1) Kontrola plnění úkolů usnesení VV OSH a OR 
2) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS  
3)Rozpočet OSH Brno-venkov na rok 2017 
4) Plán práce  
5) Došlá a odeslaná pošta 
6) Organizační a osobní záležitosti 
 
Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH Josef Gargula dle plánu práce. 
 
1) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
- VV Brna – venkova v roce 2017 se budou konat vždy 1 čtvrtek v měsíci  
- zasedání aktivu ZH JMK bude v roce 2017 na okresu Vyškov 
- nebyl dodán zápis usnesení ze zasedání představitelů sborů z 11. 11. 2016-dodá a doplní Malášek  
2) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS 
Starosta OSH Josef Gargula 
- rozdělení účasti členů VV na valné hromady sborů dle okrsků a dodaných návratek 
- starosta se chce zúčastnit na těch VH sborů kde se v minulých letech nezúčastnil 
- metodický pokyn k vedení VH sborů a okrsků byl zaslán elektronicky na všechny sbory okresu 
- upozornění SDH a okrsků aby dodržely data ukončení VH 
- návrh na školení starostů SDH v našem okresu 
- předávání vyznamenání na valných hromadách-SDH, OSH, KSH 
- plastové průkazky další informace 
- poděkování inventarizační a skartační komisi za odvedenou práci 
- informace o návštěvě v družebním Trnavském kraji 
- účast na V Hromadě v Deblíně 
- poděkování všem členům VV za vstřícnost při delegování na VH sborů a okrsků 
3) Rozpočet OSH Brno–venkov na rok 2017   
- přednesený rozpočet byl schválen a bude upraven na základě přidělených dotací v dubnu nebo květnu 2017 
4) Plán práce  
- kontrola termínů - aktualizace  
- kontrola a aktualizace plánu činnosti OSH Brno-venkov pro rok 2017 
5) Došlá a odeslaná pošta 
Došlá pošta 
- SHČMS – Metodický pokyn k výměně členských průkazů 
- SH ČMS – změny v přístupu do evidenčního programu SDH 
- SH ČMS – Příkaz starosty k inventarizaci za rok 2016 
- SH ČMS – informace MŠMT pro SDH – prodloužení termínu pro podávání žádostí v Program VIII do 15. 12. 2016 
- MHJ – Zápis ze setkání zástupců hasičských sborů HO Rosice a okolí 
- fa KARBOX s.r.o. – nabídka hasičské techniky pro jednotlivé SDH 
- SDH Zbraslav – pozvánka na VVH SDH Zbraslav – 10. 12. 2016 
- SDH Sivice – Pozvánka na Memoriál Mirka Mazla slavnostní předání nové cisterny dne 10. 12. 2016 
Odeslaná pošta 
- SDH které zaslaly řádné vyúčtování MŠMT na volnočasovky a MTZ, byly odeslány dotace MŠMT 
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- veškerá pošta, která přijde e-mailem na OSH Brno-venkov je rozeslána do SDH, VV a okrsky včetně pozvánek na 
soutěže a výročí SDH 
 
6) Organizační a osobní záležitosti 
Hana Zapulova 
-žádost o uzavření kanceláře od 14. 12. 2016 do 2. 1. 2017 z důvodu čerpání řádné dovolené- žádost byla 
odsouhlasena celým VV 
-předala pozdrav od Jana Kocába poděkování za spolupráci a přání vše nejlepší do nového roku 
Jana Štelclová 
- ukončení 2. ročníku UDH v Přibyslavi 
- umístění SDH Těšany na 2. místě v anketě Dobrovolný hasič roku 2016    
- Mikulášské závody v Těšanech, poděkování 
- čertohrádky  
-školení mládeže, rozhodčí v roce 2017 
 
Petr Pejřil 
- dotační program z MŠMT Program 8 
- KORM – Přibyslav 
- MR hry plamen 1. - 5. 7. 2017 Otrokovice 
- letní škola instruktorů Malé Svatoňovice 
- krajské kolo Plamen a dorost 10. - 11. 6. 2017 Blansko - 2 dny 
- žádost o možnost ubytování rozhodčí z našeho okresu v blízkosti stadionu - VV tuto žádost schválil 
- dvoudenní školení okresních odborných rad JMK proběhlo na okresu Hodonín-Vápenka   
- každý okres uspořádá netradiční soutěž pro dorostence v roce 2017 
- školení vedoucí mládeže v Těšanech – vyhodnocení 
- rozdělení školení na obnovy a nové 
Jaroslav Musílek 
- 10. 12. soutěž Vánoční kapr v Kuřimi 
- umístit na webové stránky odkaz na portál 
Kožnárek Jaroslav 
- ÚORP materiály z Pardubického kraje 
- změna loga Požární Ochrana očima dětí a mládeže 
Karel Fojtík 
- zabijačka SDH Přísnotice 
- svěcení nového auta Vranovice 
- dokončení nové hasičské zbrojnice i zkolaudovaní věže 
- účast na soutěži v Těšanech 
Jiří Bajer 
- předání nového auta v Kanicích 
- memoriál Mirka Mazla v Sivicích 
Zbyněk Machanec 
- předání nového auta v Sivicích  
- účast na V Hromadě v Sivicích 
Mgr. Weis Milan 
- účast na školení odborných rad na okrese Hodonín 
- školení v Těšanech – také je pro - rozdělit na obnovu a nové 
- VH našeho sboru proběhla – informace a poznatky   
– skartační a archivační komise - doporučení pořídit zakladač na archivaci CD  
- od rána probíhalo další třídění a archivace skartační komise. 
Starosta OSH poděkoval archivační komisi za jejich práci 
Libor Malášek 
- účast na VH v Deblíně 
- účast na valných hromadách sborů 
Jaroslav Šmerda 
- soutěž 
- předání auta ve Viničných Šumicích 
Za OKRR Mazzolini Jindřich 
- inventarizační komise se sejde 23. 1. 2017 
- návrh na zvýšení platu pracovnici kanceláře OSH - opakovaně bylo projednáno, vysvětleno a zamítnuto  
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VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 

SDH Ocenění Jméno 

Prštice VM 10 Talafantová Dobromila 

 ZPP Polák Vlastimil 

 ČU SH ČMS Urban Antonín 

Němčice VM 10 Wald Václav 

 VM 20 Dubšík Zbyněk, Halouzka Petr, Jelínek Jiří, Pokorná Dana, Šebek, Petr, Wald Josef 

 VM 30 Svoboda Jroslav, Šmirda Jaroslav ml. 

 ČU OSH Benda Josef, Sikmund Jan, Sobotka Dominik, Vošický Jan, Bc. Kašparovská Tereza, 
Klásková Barbora, Dubšík Zbyněk,  

 ZPP Pokorná Dana, Kašparovský Miroslav, Halozka Petr, Vašulín Jan 

 ZZ Štěrba Pavel, Jelínek Jiří, Batelková Radka, Brůža Jiří 

 
Příští zasedání VV OSH se bude konat 5. 1. 2017 od 15.00 hod. v zasedací místnosti KŘ HZS JMK. 
 
Na závěr starosta OSH Josef Gargula poděkoval všem členům výkonného výboru za práci v letošním roce a popřál vše 
nejlepší hodně zdraví a elánu do roku 2017. 
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 15.50 hod. 
 
         Zapsala                                                          Ověřila                                                                                            Předsedající 
Jana Štelclová v. r.                                            Hana Zapulová v. r.                                                                        Josef Gargula v. r. 


