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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

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

 
ZÁPIS č. 30 

 
 

ze zasedání VV OSH Brno-venkov ze dne 27. 2. 2018, 
které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 1, 614 00 Brno od 15.00 hodin. 

 
Přítomni: Gargula Josef, Bajer Jiří, Pejřil Petr, Štelclová Jana, Musílek Jaroslav, Machanec Zbyněk, Mgr. Weis 
Milan, Kožnárek Jaroslav, Zbořilová Renata 

Omluveni: Mazzolini Jindřich, Malášek Libor, Bc. Trtoňová Lucie, Montag Jan, Šmerda Jaroslav, Kocáb Jan, 
Fojtík Karel 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
 
Zasedání bylo svoláno jako řádné. 
Program: 
1) kontrola plnění stálých bodů 
2) informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS 
3) kontrola došlých hlášení z SDH a okrsků a zaplacení členských příspěvků   
4) schválení textu zápisu do kroniky OSH Brno – venkov 
5) schválení OZ 1 kola soutěže v PS 
6) schválení okresního kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu 
7) došlá a odeslaná pošta 
8) organizační a osobní záležitosti 
 
Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH Josef Gargula dle plánu práce. 
 
1) kontrola plnění stálých bodů  
- zápis z minulého jednání VV 
2) Informace z činnosti OSH a vyšších orgánů- Josef Gargula  
- informace o valných hromadách, kterých se zúčastnil 
- seznámení s akcí SH ČMS k 100 letům republiky, která se bude konat v našem kraji. 
- účast na plesu Slovensko – Gbely 
- projednání koupi pamětní medaile k 100 letům, členové VV a revizní rada ji obdrží za svoji práci pro OSH 
- doručena byla oficiální žádost SDH Zbýšov se všemi dokumenty o přijetí sboru do OSH Brno – venkov, 
VV o této žádosti hlasoval, všech 9 členů VV OSH Brno – venkov bylo pro přijetí 
- žádost o příspěvek okrsku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 bylo hlasováno a všech 9 členů VV OSH Brno – venkov bylo 
pro vyplacení dle počtu sborů v daném okrsku  
- 6.4. Přibyslav - setkání odborných rad a hospodářů 
- 7.4. Přibyslav – zasedání představitelů OSH  

3) kontrola došlých hlášení z SDH a okrsků a zaplacení členských příspěvků 
- po přečtení jmenného seznamu sborů, které nedodaly hlášení, a členské příspěvky si členi VV zapsali a 
každý si ve svém okrsku tyto sbory upozorní a zjedná nápravu. 
- OSH Brno – venkov odeslal na ústředí řádně vyplněný formulář 
- SDH Telnice nekomunikuje s OSH  
- SDH Kratochvilka VH 
4) schválení textu zápisu do kroniky OSH Brno – venkov 
- nebyl dodán žádný text 
- byla doručena žádost kronikáře OSH o pomoc se sběrem materiálu do kroniky 
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5) schválení OZ 1 kola soutěže v PS 
- VV byl seznámen s OZ na 1 kola okrskových soutěží  
- na radě represe, která bude 7. 3. budou dodány další informace  
- II. kolo v PS bude 20. 5. 2018 v Přísnoticích  
6) schválení okresního kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu 
- VV byl seznámen s OZ okresní soutěže hry Plamen, která proběhne 19. 5.2018 v Přísnoticích 
- rozdělení rozhodčí disciplín 
- soutěž družstev dorostu proběhne 20. 5. při okresní soutěži v PS v Přísnoticích 
- soutěž okresní přípravek proběhne 26. 5. dopoledne – Hrušovany u Brna 
- soutěž dorost jednotlivci proběhne 26. 5. odpoledne -  Hrušovany u Brna 
- OORM proběhne v dubnu 
- setkání vedoucích mládeže v Tišnově proběhne jen v tom případě, pokud se přihlásí více jak 10 účastníků 
- 22. 2. proběhla KORM – krajská kola  
- krajské kolo ve hře Plamen 16. 6. 2018 Brno – Palacký vrch  
- OSH Brno – venkov zajistí OZ, stravu, prezenci, sčítací komisi  
- OSH Brno – město zajistí vedoucího a technickou četu  
-možnost ubytování na kolejích a v pátek proběhne příprava tratě   
7) Došlá a odeslaná 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 
8)Organizační a osobní záležitosti  
Weis Milan  
- okrsková schůze č. 3 
- soutěže v uzlování  
- uložení kontejneru na uložení překážek u dráhy  
Machanec Zbyněk 
- informace o nových pravidlech POŽÁRNÍ SPORT  
Petr Pejřil 
- dotace vyúčtování 
- hasičský ples  
- ostatkový průvod obcí 
Kožnárek  Jaroslav 
- zasedání ústřední odborné rady prevence 
- krajská rada prevence JMK nefunguje 
- seminář prevence Oslavany 22. 1. účast 20 členů 
- SDH Kanice funguje  
- Ostatky a hasičská zabíjačka 
Bajer Jiří  
- 7. 3. 2018 Okresní odborná rada represe – zasedání 
- školení rozhodčí PS obnova 16.4. Brno 
Musílek Jaroslav 
- valná hromada SDH Kuřim 
Jana Štelclová 
- informace z okrskové schůze Domašov 11.2. 
- informace ze zasedání hasebního obvodu Rosice -Zastávka 15.2. 
- hasičský ples  
- ostatky v Těšanech 
- pozvánka na svěcení sochy sv. Floriána 18. 3. 2018 
- pozvánka na otevření nové hasičské zbrojnice v Těšanech 28. 4. 2018  
Renata Zbořilová  
- změna vedení okrsku č. 4 Dolní Kounice - b. Antonín Ambrozek odstoupil. Volba nového starosty okrsku  - 
zvolen b. Richard Nesvačil z SDH Hlína 
- výročí 110 let. SDH Moravské Bránice 23. 6. 
- výročí 90 let SDH Kratochvilka 2. 6. 
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VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
 

SDH Ocenění Jméno 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Příští zasedání VV OSH se bude konat 5. 4. 2018 od 15:00 hod.  
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17:30 hod. 
 
 
 
        Zapsala                                                                                                                                                 Předsedající 
Jana Štelclová   v. r.                                                       .                                                                        Josef Gargula v. r. 


