
    Vážené sestry a bratři Okresního sdružení hasičů Brno – venkov 

 

Obracím se na vás tímto dopisem po deseti letech, stejně jako můj předchůdce bratr starosta Josef 

Gargula, ohledně odvodů členských příspěvků, které navrhuje výkonný výbor Okresního sdružení 

hasičů Brno - venkov . 

Důvodem zvýšení odvodů na ústředí SH ČMS je navýšení, které odsouhlasili starostové OSH na svém 

zasedání, dne 9. dubna 2022 v Přibyslavi. 

Vzhledem k situaci, ve které jsme se všichni ocitli po době covidu, války na Ukrajině a teď ve velmi 

náročné ekonomické situaci se na vás obracíme s žádostí o zvážení zvýšení příspěvků od vás Sborů 

dobrovolných hasičů pro Okresní sdružení hasičů Brno-venkov. 

Od roku 2012 byl příspěvek 100 Kč, jak pro mladé, tak i dospělé hasiče. Z této částky jsme odváděli na 

ústředí SH ČMS za mladé hasiče 10 Kč a za dospělé hasiče 20 Kč. Na Okresním sdružení zůstávalo 90 Kč 

a 80 Kč. 

Při současném zvýšení odvodů na SH ČMS, které bude od roku 2023 - 50 Kč, jak za mladé i dospělé 

hasiče, by zůstalo na OSH Brno - venkov 50 Kč za každého člena. 

Tato částka je pro naši činnost OSH Brno-venkov samozřejmě minimální, aby okresní sdružení 

fungovalo, jak jsme si doposud zvykli. Při současném růstu cen by fungovalo okresní sdružení ve velmi 

úsporném režimu. 

Z tohoto důvodu se Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů Brno-venkov rozhodl navrhnout na 

shromáždění delegátů SDH zvýšení odvodů členských příspěvků od Sborů dobrovolných hasičů 

Okresního sdružení hasičů Brno-venkov ze současné částky 100 Kč na 200 Kč za mladé i dospělé hasiče. 

Žádáme vás tímto o projednání našeho návrhu na výborech SDH a seznámení s tímto návrhem delegáty 

vašich sborů, kteří se zúčastní zasedání Shromáždění delegátů a představitelů sborů, které se bude 

konat 12. listopadu 2022 v Senticich. 

Děkujeme předem za pochopení situace, ve které se všichni nacházíme. 

Jsme připraveni delegátům vše vysvětlit. 

Děkujeme všem těm, kteří pochopili vážnost situace. 

 

V Brně  17.10.2022                                                                                                Za výkonný výbor  

                                                                                                                                     Jana Štelclová 

                                                                                                                        Starostka OSH Brno -venkov 

 

 


