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

Zubatého 1, 614 00 Brno 
 
 

ZÁPIS č. 49 

 

 

ze zasedání VV OSH Brno-venkov dne 5. 3. 2020 které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 1, 
Brno od 15.00 hodin. 
 
Přítomni: Gargula Josef, Bajer Jiří, Štelclová Jana, Malášek Libor, Musílek Jaroslav, Mgr. Weis Milan, Fojtík 
Karel, Kocáb Jan, Zbořilová Renata 
Omluveni Mazzolini Jindřich, Šmerda Jaroslav, Pejřil Petr,   Montag Jan, Machanec Zbyněk, Kožnárek 
Jaroslav, Bc. Trtoňová Lucie 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
Zasedání bylo schváleno jako řádné. 
 
Program: 
1) kontrola plněných stálých bodů 
2) organizační příprava zasedání představitelů sborů OSH Brno-venkov 14. 3. 2020 Zbýšov u Brna 
3) došlá o odeslaná pošta  
4) organizační a osobní záležitosti 
  
Zasedání VV OSH zahájil a řídil starosta Gargula Josef 
1) kontrola plněných stálých bodů 
- zápis z minulého jednání VV 
- kontrola dodaných hlášení ze sborů  
- kontrola úhrad členských příspěvků sborů 
- dotace z JMK 2020 pro OSH Brno venkov 60 tisíc, zakoupení nástřikových terčů 
- v evidenci OSH Brno venkov nejsou ještě překlopeny sbory z OSH Žďár nad Sázavou 
- dar od vodárenské společnosti – žádost předána Jaroslavu Šmerdovi 
- termíny okresních soutěží – dorost - jednotlivci a přípravka - 16. 5. Hrušovany u Brna 
                                                   - Plamen - starší a mladší  žáci    - 23. 5. Přísnotice 
                                                   - soutěž v PS muži, ženy a družstva dorostenců 24. 5. Přísnotice 
- kronika OSH Brno -venkov    
 
2) organizační příprava zasedání představitelů sborů OSH Brno-venkov 2020 
- návrhy, vedení schůze, volební komise 
- návrh tisku - funkčního označení, řazení postupových stužek, stejnokrojový předpis a vyznamenání - zařídí 
Jana Štelclová 
- harmonogram přípravy, dovoz volebních materiálů  
- další organizační příprava zasedání představitelů sborů OSH Brno-venkov 2020 
 
4) došlá o odeslaná pošta 
- veškerá pošta, která je e-mailem zaslána na OSH Brno-venkov, je obratem rozeslána do SDH, VV a okrsky 
včetně pozvánek na soutěže a výročí SDH 
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6) Organizační a osobní záležitosti 
Milan Weis 
- založení nového účtu na přeposílání informací k uveřejnění na webových stránkách OSH Brno -venkov 
Jan Kocáb 
- proběhlo školení 30 preventistů v Oslavanech  
Jana Štelclová  
- ostatkový hasičský ples v Těšanech 
 
VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
- předložená vyznamenání byla schválena. Vyznamenání z vyššího orgánu byla předána na příslušná místa. 
 
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17.00 hod. 
 
 
 
 

Příští zasedání VV OSH se bude konat 11. 6. 2020 od 15.00 hod. 
 
 
 
 
        Zapsala                                                                                                    Předsedající 
Jana Štelclová v.                                                                                            Gargula Josef v. r. 


