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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Brno-venkov 
Zubatého 1, 614 00 Brno 

 
 

ZÁPIS č. 12 
 

ze zasedání VV OSH Brno-venkov dne 14. 12. 2022 které se konalo v zasedací místnosti na KŘ HZS, Zubatého 
1, Brno od 16.00 hodin. 
 
Přítomni: Jana Štelclová, Ing. Roman Pospíšil, Gargula Josef, Bajer Jiří, Šmerda Jaroslav, Malášek Libor,  
Machanec Zbyněk, Kožnárek Jaroslav, Musílek Jaroslav, Petr Tomek, 
On-line: Mgr. Weis Milan,   
Omluveni Bc. Trtoňová Lucie, Pejřil Petr, Tomáš Zbořil, Jiří Krejčí, Jitka Flodrová, 
Zaměstnanec kanceláře OSH: Zapulová Hana 
Zasedání bylo schváleno jako řádné. 
 
Program:  
1) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS a činnosti OSH Brno -venkov 
2) ustanovení inventarizační komise +termíny inventur 
3) projednání komplexního plánu činnosti OSH Brno -venkov na rok 2023 
4) projednání hospodaření v roce 2022 a návrhu hospodaření na rok 2023 
5) delegování členů VV OSH na VH sborů a akcí sborů a okrsků 
6) projednání školení odbornosti 
7) došlá o odeslaná pošta 
8) organizační a osobní záležitosti 
9) závěr - zhodnocení a ukončení roku 2022 
 

Zasedání VV OSH zahájila a řídil starostka Jana Štelclová 
 
1) Informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS a činnosti OSH Brno venkov 
- soudní spory SH ČMS 
- konec pronájmu k 31.12. 2022 hotel Přibyslav 
- kontroly účetnictví SDH z MŠMT- sbory které čerpají dotace kontrola účetnictví až do roku 2017 
- nové podmínky na čerpání dotací z NSA 
- termíny krajských soutěží v roce 2023 - Plamen OSH Brno -město - 10.a11.6. Brno Palacký vrch 
                                                                      - PS OSH Brno-venkov - 15.7. Přísnotice 
- KSH JMK bude pořádat MČR -60m - 23.9.2023 Brno Palacký vrch 
- KSH JMK bude pořádat MČR -TFA - 28.9.2024 Brno BVV 
- zápis z minulého jednání VV a zasedání představitelů sborů konané 12.11. v Senticích 
- poděkování sboru Sentice, Obci Sentice a okrsku Čebín za perfektní organizaci tohoto zasedání 
- poděkování představitelům SDH za souhlas s navýšením příspěvků na OSH Brno-venkov a příslib, že 
budeme nakládat s těmito financi jako správní hospodáři. 
 

2) Ustanovení inventarizační komise + termíny inventur 
- termín dle dohody do konce ledna 2023 a jmenována komise ve složení - Milan Weis, Jaroslav Musílek, 
Jana Štelclová - odsouhlasil VV OSH Brno-venkov 
- Milan Weis - proběhla fyzická kontrola uložených překážek v kontejnerech v Přísnoticích a Hrušovanech 
 a oštítkování překážek v majetku KSH JMK, které jsou dlouhodobě zapůjčeny OSH Brno-venkov. 
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3) Projednání komplexního plánu činnosti OSH Brno-venkov na rok 2023 
 

Návrh změny fungování Kanceláře OSH Brno-venkov - provoz, úřední hodiny. 
Od 1.2.2023 úřední hodiny v kanceláři!!! 
Změna úředních hodin 
STŘEDA - provoz kanceláře od 9 hodin do 17. hodin. 
1. středa v měsíci -pracovnice kanceláře Hana Zapulová 
2. a 4. středa v měsíci - starostka Jana Štelclová 
3. středa v měsíci - náměstek Roman Pospíšil 
- průkazky, vyznamenání, hasičské zboží, přijatá a odeslaná pošta, běžný chod kanceláře, příprava okresních 
akcí, soutěží, zasedání VV, odborných rad, kontrolní výbor a školení. 

Do kanceláře bude ještě jedno číslo. Nové telefonní číslo +420739716150, které bude všem SDH 

zasláno začátkem ledna 2023 
PONDĚLÍ - práce on-line z domova na PC  
- pracovnice kanceláře Hana Zapulová   
- přihlašování a odhlášení členů, banka, dotace, přijatá a odeslaná pošta. 
Stávající telefonní číslo bude ponecháno pracovnici kanceláře pro komunikaci se sbory. 
Návrh na změny provozu kanceláře odsouhlasil VV OSH Brno-venkov 
 

4) Projednání hospodaření v roce 2022 a návrhu hospodaření na rok 2023 
- byla předložena výsledovka, kterou vypracovala k 1.12.2022 účetní OSH  
- byl předložen návrh rozpočtu na rok 2023 a byl upraven 
- návrh rozpočtu byl navýšen - příspěvek okrskům na SDH 200,- Kč. 
                                                   - oprava VW, předložen návrh na údržbu od servisního technika 
                                                   - zasedání představitelů sborů 
                                                   - aktiv Zasloužilých hasičů 
- členi VV se seznámili a odsouhlasili změny. 
Návrh hospodaření na rok 2023 odsouhlasil VV OSH Brno-venkov 
 

5) Delegování členů VV OSH na VH sborů a akcí sborů a okrsků 
- rozpis VH sborů a okrsků dle zaslaných návratek a rozdělení členům VV OSH Brno-venkov 
 

6) Projednání školení odbornosti 
- v roce 2023 proběhne školení a odbornosti, termín bude upřesněn co nejdříve. 
- školení vedoucích mládeže - nové směrnice, ZPV 
- školení rady prevence, preventista II, III 
 

7) Došlá a odeslaná pošta 
Veškerá došlá a odeslaná pošta je přeposílána členům VV a na SDH. 
 

8) Organizační a osobní záležitosti 
- upřesnění termínů plánovaných oslav a výročí sborů v roce 2023 a objednání plaket a stuh pro SDH 
- VV OSH projednal a schválil předložené návrhy na vyznamenání které zkontroloval Roman Pospíšil 
- předložená vyznamenání byla schválena. Vyznamenání z vyššího orgánu byla předána na KSH JMK. 
- VV OSH souhlasí s testovacím pilotním zapojením členů OORM do sdíleného prostředí google Workspace. 
 

9) Závěr - zhodnocení a ukončení roku 2022 
Starostka se členy VV zhodnotila končící rok a poděkovala všem členům VV za jejich práci a požádala je, aby 
na VH sborů vyřídily pozdravení a velké poděkování za činnost sborů v roce letošním a popřála do roku 
2023. Mnoho štěstí a zdraví všem členům OSH Brno-venkov, a i jejich rodinám  
 
 

Zasedání VV OSH bylo ukončeno v 18.00 hod. 
                                                                                                                                        Předsedající: Jana Štelclová v.r. 


