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                                                 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

                                                    okresní sdružení hasičů Brno-venkov 

      Zubatého 1, 614 00 Brno 

 
 

 Zápis ze shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků  
 

 
které se konalo dne 6. 11. 2021 v sále Sokolovny ve Tvarožné od 10.00 hodin. 
 
Přítomni: Představitelé sborů, starostové okrsků a členi VV OSH Brno-venkov – dle prezenční listiny příloha č. 1 

 
Hosté: 
- plk. Ing. Stanislav Racek - ředitel územního odboru HZS Brno-venkov 

- Bc. Zdeňka Jandová – starostka KSH 

- Pavel Šťastný – místostarosta obce Tvarožná 

- Ing. Miroslav Zborovský – starosta obce Těšany 

- vedoucí aktivu ZH Brno -venkov Helena Pospíšilová 

- ZH - Jiří Tesař 
   - Ing. Josef Dragoun 

   - Jaromír Pospíšil 
- družstvo MH z Lelekovic a vedoucí kolektivu MH Patricie Petrová, Ing. Pavel Petr 
 
Zasedání bylo svoláno jako řádné a svolává se na základě stanov SH ČMS čl. 64 

  
Zasedání shromáždění zahájil a řídil náměstek starosty OSH Brno-venkov Ing. Roman Pospíšil 
Před seznámením s programem požádal přítomné o minutu ticha za zemřelé hasiče. 
 
Program: 
  1.  Zahájení, přivítání hostů, volba návrhové komise 

  2.  Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS a o činnosti OSH Brno-venkov 

  3.  Zpráva o hospodaření 
  4. Zprávy vedoucích odborných rad 

  5.  Zpráva o činnosti Aktivu ZH 

  6. Zpráva OKRR 

  7. Poděkování br. Jiřímu Tesařovi a MH SDH Lelekovice 

  8. vyhlášení výsledků POODM 

  9.  Vystoupení hostů  
 10.  Diskuse 

 11.  Usnesení  
 12.  Závěr 
 
1.  Zahájení, přivítání hostů, volba návrhové komise 

- přesedající Ing. Roman Pospíšil dal hlasovat o programu  
- zapisovatelkou tohoto shromáždění byla určena Ing. Lucie Trtoňová – pro – 42 

- ověřovatelem zápisu VV navrhuje Jaroslava Kožnárka a Jaroslava Musílka - pro – 42 

- do návrhové komise VV navrhuje Jaroslav Šmerdu a Josefa Gargulu, z pléna – Jana Biskupiče pro – 42 

 
2.  Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS a o činnosti OSH Brno-venkov  
- přednesla starostka OSH Brno-venkov Jana Štelclová  -příloha č. 2 

  
3.  Zpráva o hospodaření 
- zprávu přednesla pracovnice kanceláře OSH Hana Zapulová – příloha č. 3 

 
4.  Zprávy vedoucích odborných rad 

- odborná rada represe vypracoval Tomáš Zbořil, zahrnuta ve zprávě starostky OSH Jany Štelclové - příloha č. 2 

- odborná rada mládeže Petr Pejřil – příloha č. 4 
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- odborná rada prevence Jaroslav Kožnárek - příloha č. 5 

- odborná rada historie Jan Kocáb - příloha č. 6 

 
5.  Zpráva o činnosti Aktivu ZH 

- zprávu přednesla vedoucí aktivu Helena Pospíšilová-příloha č. 7 

 
6.  Zpráva OKRR 

- zprávu vypracoval předseda OKRR a přednesl člen OKRR Jiří Krejčí - příloha č. 8 

 
7.  Poděkování br. Jiřímu Tesařovi a MH SDH Lelekovice 

- poděkování odstupujícímu vedoucímu aktivu ZH panu Jiřímu Tesařovi – předání zlaté medaile hejtmana JMK 

- poděkování starším žákům SDH Lelekovice a jejich vedoucím za reprezentaci na mistrovství republiky v požárním 
sportu 

 
8.  Vyhlášení výsledků POODM 

- vyhlášení výsledků POODM a předání cen starostům sborů pro předání do jednotlivých škol a spolků 

   
  9.  Vystoupení hostů 

- Bc. Jandová – poděkování za pomoc při tornádu na jižní Moravě, informace ze soutěží KSH, poděkování za spolupráci 
a přání do nadcházejících dnů 

- plk. Ing. Stanislav Racek - ředitel územního odboru HZS Brno-venkov všechny přítomné pozdravil a poděkoval za 
spolupráci JSDH, SDH a připojil přání do nového roku 

- Ing. Zborovský – poděkování za spolupráci a poděkování pí Štelclové za práci 
p. Šťastný – poděkování za práci a spolupráci a připojil přání do nového roku 

 
10.  Diskuse 

- Ing. Pospíšil - informace ze sjezdu starostů SHČMS, výročí 140 let od požáru Národního divadla v Praze 

          - VVH sborů za rok 2020 musí proběhnout do 31.12.2021 

          - VH sborů za rok 2021 musí proběhnout do 31.1.2022 

 - pí Štelclová - informace o konaných akcích  
          - povinnost SDH zkontrolovat správnost uváděného sídla SDH v katastru nemovitostí 
          - pozvánka na Seminář Ochrany obyvatelstva konaného 14.11.2021 

Další příspěvky do diskuze nebyly. 
 
11.  Usnesení  
- předseda návrhové komise Jaroslav Šmerda přečetl usnesení a dal o něm hlasovat - pro 42. - příloha č. 9. 
 
12.  Závěr 
Na závěr se s přítomnými zástupci sborů a okrsků rozloučila starostka OSH Brno-venkov sestra Jana Štelclová 
s poděkováním SDH Tvarožná a obci Tvarožná a připojila poděkovaní za práci a popřála vše nejlepší, hodně zdraví 
do nového roku 2022.  
 
 
Zasedání představitelů sborů za účasti starostů okrsků a členů VV OSH Brno-venkov bylo ukončeno v 13:00hod. 
 
 
 
 
 
 

   Zapsala                                                                        Ověřil                                                    Ověřil       
Ing. Lucie Trtoňová v. r.                                        Jaroslav Kožnárek v. r.                      Jaroslav Musílek v. r. 
 
 
 
 
 
 

 


