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

Zubatého 1, 614 00 Brno 
 
 

ZÁPIS č. 50 

 

 

ze zasedání VV OSH Brno-venkov dne 11. 6. 2020 které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 
1, Brno od 15.00 hodin. 
 
Přítomni: Gargula Josef, Bajer Jiří, Šmerda Jaroslav, Pejřil Petr, Štelclová Jana, Malášek Libor, Mgr. Weis 
Milan, Fojtík Karel, Zbořilová Renata, Machanec Zbyněk, Kožnárek Jaroslav,  
Omluveni Mazzolini Jindřich, Montag Jan, Kocáb Jan, Musílek Jaroslav, Bc. Trtoňová Lucie 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
Zasedání bylo schváleno jako řádné. 
 
Program: 
1) kontrola plněných stálých bodů 
2)stanovení nového termínu zasedání představitelů sborů OSH Brno-venkov 
3) informace a stanovení nových termínů akcí OSH Brno-venkov  
4) došlá o odeslaná pošta  
5) 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 
- v evidenci OSH Brno venkov nejsou ještě překlopeny sbory z OSH Žďár nad Sázavou 
 
2) stanovení nového termínu zasedání představitelů sborů OSH Brno-venkov 

- návrh termínu 8. 8. 2020 Zbýšov u Brna - VV odsouhlasil navrhovaný termín 
- vše - návrhy, vedení schůze zůstává ve stejném složení  
- všechen připravený materiál zůstává stejný, přepíše se jenom datum konání 
- OSH osloví všechny delegáty sborů, kandidáty do funkcí a pracovníky komisí, kteří byli na toto 
shromáždění navrženi, aby potvrdili svou účast mailem. 
- navrhovaná předsedkyně volební komise M. Ryšavá ohlásila svoji neúčast na zasedání a podala návrh na 
novou předsedkyni volební komise. Patricie Petrová z SDH Lelekovice, která pokud ji VV odsouhlasí s touto 
funkcí souhlasí. 
- VV podaný návrh odsouhlasil předsedkyni volební komise - Patricie Petrová 
 
3) informace a stanovení nových termínů akcí OSH Brno -venkov   
- poslední zasedání starostů OSH proběhne 25. 7. Přibyslav 
- vyhodnocení požární ochrana očima dětí proběhne do 25. 9. - začátkem září se sejde OORP 
- ZPV proběhne v Moravských Bránicích 3. 10. 2020 
- žádost o příspěvek pro radu historie na Oslavanské slavnosti byl odsouhlasen ve výši 5.000,-- Kč 
- VV odsouhlasil zakoupení nového počítače pro potřeby kanceláře v ceně do 18 000,-- Kč. 
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- oslavy výročí některých sborů se přesouvá do roku 2021 
- školení vedoucí mládeže proběhne v Moravských Bránicích v terminu 10. a 11. 10. nebo 24. a 25. 10. 2020 
-krajské zasedání představitelů OSH proběhne 17.10.2020 v Tuřanech. 
- provoz kanceláře období od 1. 7. - 31. 8. 2020 (prázdniny)  
- pracovnice v kanceláři bude pouze v pondělí, ve středu bude pracovat z domu. 
 
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 
5) Organizační a osobní záležitosti 
Milan Weis 
- zapůjčení okresních překážek na soutěž, která proběhne 18. - 19. 7. v Hrušovanech u Brna 
Karel Fojtík  
- SDH Přísnotice zakoupí kontejner na uložení překážek, 
- VV odsouhlasil možný pronájem za úhradu za uskladněné překážky OSH Brno-venkov 
Jana Štelclová  
- KSH JMK uskladnil nové překážky které dodala firma z dotace JMK z roku 2019 na sběrném dvoře obce 
Těšany z důvodu zamezení přístupu do skladu ve školícím středisku HZS Tišnov.  
- překážky pro OSH Brno–venkov převezeny do SDH Hrušovany u Brna a SDH Tvarožná.  
 
VV OSH projednal a schválil následující vyznamenání 
- předložená vyznamenání byla schválena kromě jednoho. Příslušný sbor byl informován. Vyznamenání 
z vyššího orgánu byla předána na příslušná místa. 
 
 
Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 17.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Zapsala                                                                                                          Předsedající 
Jana Štelclová v. r.                                                                                           Gargula Josef v. r. 


