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

Zubatého 1, 614 00 Brno 
 
 

ZÁPIS č. 1 
 
 
ze zasedání VV OSH Brno-venkov dne 16. 9. 2020 které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS,  
Zubatého 1, Brno od 16.00 hodin. 
 
Přítomni: Štelclová Jana, Pejřil Petr, Kožnárek Jaroslav, Tomáš Zbořil, Ing. Roman Pospíšil, Malášek 
Libor, Mgr. Weis Milan, Musílek Jaroslav, Ing. Trtoňová Lucie , Machanec Zbyněk, Tomek Petr,  
Gargula Josef ml., Flodrová Jitka 
Omluveni: Bajer Jiří, Šmerda Jaroslav, 
Revizní komise: Krejčí Jiří , Ing. Duchoň Luděk 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
Zasedání bylo schváleno jako řádné. 
 
Program: 
1) předání jmenovacích dekretů zvoleným členům výkonného výboru a revizní radě 
2) informace ze zasedání vedení OSH Brno venkov a vyšších orgánů 
3) organizační příprava shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků  
4) došlá a odeslaná pošta  
5) organizační a osobní záležitosti 
 
Zasedání VV OSH zahájila a řídila starostka Štelclová Jana 
 
1) předání jmenovacích dekretů zvoleným členům výkonného výboru a revizní radě 
Starostka zahájila a přivítala nově zvolené členy výkonného výboru a revizní rady Okresního sdružení  
hasičů Brno-venkov na období 2020-2025 a předala jmenovací dekrety. 
Poděkovala za podporu její a celého okresního sdružení Brno-venkov a těší se na spolupráci. 
 
2) informace ze zasedání vedení OSH Brno-venkov a vyšších orgánů 
- předávací protokol, funkce, razítka, účty a majetek OSH Brno-venkov 
- vedení OSH navrhlo termíny zasedání VV na 2020  
- 13. 11. v 14 hod. zasedání VV OSH Brno-venkov 
- 13. 11. v 16.hod.Shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků 
- 16. 12. v 16.hod. zasedání VV OSH Brno –venkov 
- vedení OSH, to je starostka a náměstci se bude scházet dle potřeb 
- zápis z vedení bude zapisovat starostka a bude zasílán členům VV 
- zápis z jednání VV bude zapisovat členka VV sestra Jitka Flodrová a bude zveřejňován na stránkách 
OSH 
- jmenování skartační komise - Mgr. Weis Milan, Musílek Jaroslav, Jiří Krejčí  
- návrh na pořízení nové kroniky OSH Brno-venkov cca 5.000,- Kč - odsouhlasil VV 
- dotace pro radu historie 5.000,- Kč (na Oslavanské slavnosti, které se nekonaly) nebudou vyplaceny, 
ale budou přesunuty na zakoupení kroniky OSH 
- funkční označení členů VV a rad OSH si zakoupí členi sami, šňůry a domovenky zakoupí OSH 
- informace o volbách v ostatních OSH v Jihomoravském kraji 
- starostka se zúčastnila okresního zasedání Blanska a oběda s ministrem vnitra Janem Hamáčkem 
- účast starostky na zasedání hasebního obvodu Rosice v Zastávce u Brna - 10.9. 2020 
-návrh na ocenění vyznamenáním Za záchranu života, předána žádost o vyjádření SDH Oslavany a ZZ 
- účast starostky na soutěžích TFA, TFA mladých hasičů - krajské kolo, Tvarožná, Mokrá, Střelice 
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- v Přísnoticích má začít stavba tartanové dráhy v podzimních měsících, SDH zakoupí kontejner kde 
budou uskladněné překážky OSH Brno-venkov, které schválil VV v minulém období. 
- rozdělení členů VV ke spolupráci s okrsky OSH 
 
Účast členů VV na zasedáních okrsků, oslavách, akcích a VH v SDH při OSH Brno-venkov: 
 
Jméno zástupce VV OSH Brno-venkov Okrsek 
Štelclová Jana č. 1 - 12 
Ing. Pospíšil Roman č 3 
Pejřil Petr č 2 
Zbořil Tomáš č 4 
Bajer Jiří č 1 
Gargula Josef č 5 
Flodrová Jitka č 5 
Kožnárek Jaroslav č 2 
Machanec Zbyněk č 1 
Malášek Libor   č. 9, č. 11, č. 12 
Musílek Jaroslav č. 10 
Šmerda Jaroslav č. 2 
Tomek Petr č. 9, č. 12 
Ing. Trtoňová Lucie č. 6, č. 7, č. 8 
Mgr. Weis Milan č. 3 
Zapulová Hana č. 6, č. 7, č. 8 
 
- upozornění sborům v okrese o neplánování VH SDH v termínu 11.-13.12. 2020 - VI. sjezd SH 
ČMS     
 
3) organizační příprava shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků 
- shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků se bude konat 13. 11. 2020 ve velké  
zasedací místnosti KŘ  HZS JMK Zubatého 1 Brno 
- POKUD SE ZMĚNÍ SITUACE A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ, KTERÉ BUDEME MUSET 
DODRŽET, BUDETE VŠICHNI  IHNED INFORMOVÁNÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU NA 
DANÉ ADRESY 
- pozvánka, program a návratka bude zaslána   
- vedením schůze byl pověřen bratr Jaroslav Šmerda 
- odborné rady si připraví zprávy o činnosti 
- zpráva o hospodaření za rok 2020 – OORR 
 
4) došlá a 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 
 
OORP 
- soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže, vyhodnocení okresního kola  
- navržená částka na POODM je 10 000,- Kč - VV tuto částku schválil 
- školení preventistů v roce 2021 -únor  
- osloví stávající členy a doplní z okrsku č.12 
 
OORR 
- návrh na schválení, obnova rozhodčí PS I., které se bude konat 17. - 18. 10. 2020 v Přibyslavi  
– schváleno VV 
- vedoucí si navrhl členy rady, Bajer Jiří , Gargula Josef ml., Štelcl Bohumil a požádal členy VV o 
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návrhy a doplnění z jiných okrsků. 
- revize překážek OSH Brno-venkov a jejich uskladnění 
- příprava okresní soutěže v roce 2021 
 
OORM  
- všichni členi kteří pracovali ve starém složení OORM a doplněni o nové členy se budou scházet 3 krát 
ročně  
- příprava ZPV, rozpis hlídek, nákup materiálu a odvoz ,příjezd v 7.00 hodin na hřiště Moravské Bránice 
- rozdělení dotací, návrh - schváleno VV OSH Brno-venkov 
- školení vedoucích a rozhodčích mládeže se bude konat 24. – 25. 10. 2020 v Moravských Bránicích- 
podle vládních nařízení 
 
Hana Zapulová 
- nezaplacené příspěvky SDH Rojetína a SDH Kaly - vyřídí bratr Petr Tomek 
- dotace z MŠMT pro okresní sdružení na ZPV 
- přihlášky na ZPV v originále přivezou sbory s sebou 
 
Milan Weis 
- schůzka Liga mládeže - termíny 2020 - 2021, porada štábu 
- přihláška na Ligu mládeže - SDH Hrušky z okresu Vyškov 
- na tento ročník bude nakupovat poháry OSH Brno-venkov 
- na stránkách OSH budou uvedena všechna dohodnutá data 
 
Zbyňek Machanec  
- soutěže - Bedřichovice, Tvarožná, Mokrá, Babický záchranář 
- obhájení odbornosti rozhodčí PS I 
 
Lucie Trťoňová 
- zrušení akcí sboru i v okrscích  
- zrušení slavnosti města Zbýšov u Brna  
- příprava zasedání SDH okresu Brno-venkov 
Starostka poděkovala celému sboru za přípravu a pomoc při přípravě táto akce OSH Brno -
venkov 
 
Roman Pospíšil 
- kdy bude vyhodnocení za braňák 2019 - poháry budou rozdány letos při ukončení startů jednotlivých 
SDH 
- podzimní závody a slavnosti v Těšanech 
 
Petr Tomek 
- odstranění nedostatků v okrsku 
-z ávody v Čebíně 
- účast sboru na ZPV  
- školení jednotek v Tišnově 
- nákup nových vozidel, dotace z MV, dětské dny, uzlovačky 
 
Libor Malášek 
- zrušení oslav SDH Čebín  
- noční soutěž SDH Čebín 
 
Jarek Musílek 
- závody SDH Lelekovice 
- hasičské hody  
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Tomáš Zbořil  
- slavnosti města proběhly   
- soustředění mladých hasičů 
 
Petr Pejřil 
- závody ve Tvarožné  
 
Jitka Flodrová  
- memoriál proběhl, ale neoficiální jen členi sboru, 
Luděk Duchoň 
- zrušení všech akcí v okrsku i na Žďársku 
 
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 18.00 hod. 
 
 
 
 
        Zapsala                                                                                                          Předsedající 
Flodrová Jitka v. r.                                                                                             Štelclová Jana v. r. 


