
Zasedání VV OSH Brno–venkov, konané dne 16. 12. 2021 

v hasičské zbrojnici v Čebíně v 16.00 hodin 
 

Přítomni:  
Štelclová Jana, Pospíšil Roman, Zbořil Tomáš, Pejřil Petr, Kožnárek Jaroslav, Weis Milan,  
Gargula Josef, Šmerda Jaroslav, Tomek Petr, Malášek Libor, Musílek Jaroslav, Flodrová Jitka, 
Trtoňová Lucie, Zapulová Hana,,  
Omluveni: 
Machanec Zbyněk, Bajer Jiří, Krejčí Jiří 
 

1. Informace z vyšších orgánů: 
- 13. 11. 2021 zasedání ZH JMK v Hostěradicích, za Brno venkov se zúčastnilo 16 členů, po 

zasedání výlet do Moravského Krumlova. 
- 14. 11. 2021 seminář o ochraně obyvatelstva v Židlochovicích 
- 21. 11. 2021 VV aktivu ZH kraje navrhuje příspěvek na členy 100,-/os., OSH Brno-venkov 

má cca 25 členů. Petr Pejřil navrhl, aby kmenový sbor platil příspěvky na ZH. 
- Ve vedení SH ČMS byl na úsek vnitro organizační jmenován za JMK JUDr. Michal Hašek 
- 9. 4. 2022 proběhne zasedání starostů OSH v Přibyslavi 
- 24. -26. 6. 2022 proběhne MČR Plamen v Hradci Králové 
- 1. - 3. 7. 2022 proběhne MČR PS dorostu v Ústí nad Labem 
- Informace z OSH: 
- PO očima dětí – zbývající ceny rozveze starostka OSH 
- Delegáti VV na valných hromadách sborů poděkují jménem OSH za vedení dětí a za pomoc 

kterou poskytli sbory obcím postiženým červnovým tornádem, podat informace k hlášení o 
činnosti sboru, že doporučujeme vyplňovat hlášení o činnosti sboru v evidenci SDH + zaslané 
pokyny z kanceláře. Aktualizovat přístup do evidence.  

- VV OSH Brno venkov se v roce 2021 sešel 5x, vedení 3x 
- Sepsána dohoda o provedení práce se zaměstnancem kanceláře H.Zapulovou na dobu  
- od 1. 1. – 30. 6. 2022 za úhradu 10 000,-  
- Sepsána smlouva o pronájmu kontejneru na překážky v Hrušovanech u Brna - zaplaceno do 

konce roku 2021 + okresní soutěže v roce 2022. 
- Sepsána smlouva o pronájmu kontejneru na překážky v Přísnoticích - uplatněna dotace na 

pronájem kontejneru na překážky 
- Nabídka na datový tarif, který byl nabídnut a obeslán emailem, byl zamítnut. 
- Jiří Svoboda - získal odbornost preventista I. 
- Zbyněk Machanec – obhájil odbornost rozhodčí - instruktor PS 
- Rozesláno prohlášení starostky SH ČMS velitelům 
- Účetní rozvaha vyúčtování za rok 2021 bude zaslána účetní L. Salátovou 
-  
2. Rozpis delegátů na VH sborů OSH Brno-venkov 

 
3. Návrh dotací SH ČMS 2022 – rozpočet 
- Akce sborů se seniory – 10 000,- 
- Volnočasovky – 54 000,- 
- Školy akce – 10 000,- 
- Vzdělávání – 30 000,- 
- Akce - 10 000,- (Ukliďme Česko) 
- Dotace MTZ+volnočasovky za rok 2021 jsou vyúčtovány a přeposlány na sbory 58 000,- 
- 32 000,- dotace pro provoz OSH Brno venkov 
- Na účet přišly dotace na vzdělávání vedoucích 



4. Inventarizační komise: 
Štelclová Jana 
Veis Milan 
Musílek Jaroslav 
 

5. Termíny soutěží a seminářů 2022: 
- 19. 2. – seminář prevence 
- 9. 4.  – školení rozhodčích MH – Hrušovany u Brna  (školení rozhodčích PS, předpokládaný 

termín také 9. 4. náklady se dají do dotací) 
- 21. 5. – Plamen Přísnotice 
- 22. 5. – PS Přísnotice + družstva dorostu 
- 27. 5. – Dorostenci jednotlivci – Hrušovany u Brna 
- 29 – 31. 7. – Pasparty – letiště Vyškov 
- 1. 10. –  ZPV – Kuřimské Jestřabí 

 
6. - Zakoupení 4 ks proudnic + tartanové podložky pod rozdělovače na 100m s překážkami – 

zajistí J. Gargula ml. 
- Zakoupení magnet. tabule v roce 2022 – Roman Pospíšil 

  
- Milan Weis poděkoval za pomoc při stěhování překážek + kontrola stavu. V materiálu schází 

džberovky a tunel CTIF je zapůjčen v Těšanech. Do kontejneru je navrženo dodat ještě terče, 
hadice CTIF, měřící kolečko a další nářadí, které je uskladněno ve skladu na Zubatého.  
 

- Navrženo dokoupit regál do kontejneru v Přísnoticích, zajistí SDH Přísnotice. Dokoupit patky 
k bariérám, přetlakový ventil a provést kalibraci. 
 

- Hadice CTIF přeměřit a v případě dokoupit nové – při inventuře je zkontrolovat. 
 

- Při inventuře se sepíše materiál, který buď není v evidenci, nebo je nepotřebný a nabídne se 
sborům v okrese. 
 

- Jaroslav Śmerda zařídí generální opravu vzduchovek. 
 
 
Čas ukončení VV v 18.45 hod                                    zapsala – Flodrová Jitka  
 
 
 
 
 


