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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

okresní sdružení hasičů Brno-venkov 
Zubatého 1, 614 00 Brno 

 
ZÁPIS č. 24 

 
ze zasedání VV OSH Brno-venkov ze dne 5. 9. 2017, které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 1, 
614 00 Brno od 15.00 hodin. 
 
Přítomni: Gargula Josef, Petr Pejřil, Kožnárek Jaroslav, Jana Štelclová, Musílek Jaroslav, Malášek Libor, Šmerda Jaroslav, 
Fojtík Karel, Machanec Zbyněk, Mgr. Weis Milan 
Za OKRR: omluven - Mazzolini Jindřich 
Omluveni: Bc. Trtoňová Lucie, Jiří Bajer, Renata Zbořilová, Kocáb Jan   
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
 
Zasedání bylo svoláno jako řádné. 
 
Program: 
1) kontrola plnění úkolů OZ ZPV - schválení OZ ZPV mladších, starších žáků a dorostu 
2) rozbor hospodaření OSH za 1. pololetí roku 2017 
3) projednání činnosti odborných rad 
4) projednání školení odborností 
5) došlá a odeslaná pošta 
6) organizační a osobní záležitosti 
 
Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH Josef Gargula dle plánu práce. 
 
Informace z činnosti OSH a vyšších orgánů- Josef Gargula 
- vyhlášení Ankety dobrovolný hasič roku 2017  
- dotace z JMK – rozdělení  
- okresní časomíra – SDH Prštice 
- zakoupení časomíry 
- Požární ochrana očima dětí – poděkování radě za vyhodnocení  
- soudní předvolání člena VV OSH Brno-venkov kauza Deblín 
-10.11. Setkání představitelů sboru KŘ HZS JMK Zubatého 1  
1) Kontrola plnění úkolů OZ ZPV - schválení OZ ZPV mladších, starších žáků a dorostu 
- OZ ZPV je na stránkách OSH Brno-venkov 7.10. Hlína 
- kontrola na místě dle pravidel, ročníky  
-přípravu  ZPV zajistí okrsek a SDH Hlína 
-poháry vyzvedne Petr Pejřil 
2 Rozbor hospodaření OSH za 1. pololetí roku 2017 
zpráva o hospodaření k 30. 6. 2017 byla schválena VV 
Podrobný rozpis uložen v kanceláři OSH Brno-venkov 

3) Projednání činnosti odborných rad 
- okresní vyhodnocení POOD - diplomy i peněžní poukazy na drobné dárky byly nachystány a předány zástupcům 
okrsků aby je důstojnou formou předali jednotlivým oceněným žákům a kolektivům. 
-- krajského vyhodnocení POOD proběhlo a výsledky jsou zveřejněny na stránkách KSH JMK 
- vyhodnocení oficiálně proběhlo 3. 6. na výstavišti při akci PYROS -Záchranáři dětem 
 
4) Projednání školení odborností 
- rada represe velitel z VV omluven, dodá informace na příštím VV 
- ORM pořádá pravidelně  
-rada prevence dodá termín 
 
5) Došlá a odeslaná pošta 
Došlá pošta 
- veškerá pošta, která přijde e-mailem na OSH Brno-venkov je rozeslána do SDH, VV a okrsky včetně pozvánek  
na soutěže a výročí SDH 
Odeslaná pošta 
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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 Zapulová 
- byl vyhlášen nový ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 
-ve sborech nečtou poštu, která je zasílaná z OSH na jejich uvedené mailové adresy  
- přehled o majetku a závazcích – sbory které vedou podvojné účetnictví musí doložit již rok 2015, 2016 
-zakoupení materiálu z dotace- karimatky, vzduchovka, konopné lano 10 m. oprava a vyčištění vzduchovek  
Zbyněk Machanec 
- přihlášení na školení vedoucích mládeže a rozhodčí v Těšanech 21. -22. 10. 
-připojištění vedoucí mládeže a dětí ve sborech 
-ocenění těm, kteří se umístili ve vyšších soutěžích 
-omluva z VV z důvodu služby  
Milan Weis 
-sportovní areál v Hrušovanech, dráha 4 x 100m – tartan a dráha na požární útok 
- liga mládeže Brno- venkov 
- časomíra -displej  
- úroveň kategorie počítačová 
- PYROS 
Libor Malášek 
- kauza Deblín 
- omluva z VV 5. 10. pracovní  
Petr Pejřil 
- 21. - 22. 10. Těšany školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže II. - neděle zdravověda - účast je povinná na 
oba dva dny možnost ubytování ve výstavní síni Těšany  
- rozdělení dotací volnočasovek a materiálně technických na sbory, které si požádaly    
Jana Štelclová 
-zajištění zdravotní služby na ZPV placená z dotací – Červený kříž 
-zajištění učebny ve škole, areálu za školou, výstavní síně a tělocvičny na 21. - 22. 10. Těšany školení vedoucích mládeže 
a rozhodčích mládeže II 
-zajištění ubytování 
-omluva z VV 5.10. - předání ocenění Jánského plaketa JMK 
Jaroslav Šmerda 
- 9. 10. rada prevence  
- školení rady prevence proběhne v únoru 2018 – žádost o částku na toto školení 5000 Kč -schváleno 
Karel Fojtík 
- kolaudace hasičské zbrojnice 
- ukončení prázdnin 
 
 
 
 
VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 

SDH Ocenění Jméno 

Těšany ZZ Štelclová Jana 

Kanice Medaile za mezinárodní 
spolupráci III. stupně  

Adolf Graf, FFSpillern, Rakousko, Karl Konradt, FFSpillern, Rakousko  

   

 
 
Příští zasedání VV OSH se bude konat 5. 10. 2017 od 15.00 hod. v zasedací místnosti KŘ HZS JMK. 
 
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17.00 hod. 
 
 
 
    Zapsala                                                                                                                                                            Předsedající 
Jana Štelclová  v. r.                                                                 .                                                                        Josef Gargula v. r. 


