
Zápis z jednání VV OSH Blansko ze dne 20.9.2017 

 Zahájení:   16:00 hod 

 Ukončení: 17:30 hod. 

Účast:Vykydal M., Herda P..,Ondráček J., Hubený M.,Kantor L.Menšík Z.,Škrabal 

D.,Vala M. 

Omluven:Kobylka M., Špaček Z., Janíček M. 

Neomluven: Fiala V., Musil Z. 

Vedoucí aktivu ZH OSH Blansko: Valenta Ladislav 

Vedoucí OKRR: Kuchař František 

 

Jednání se řídilo následujícím programem: 

1. zahájení a schválení programu schůze 

2. kontrola plnění úkolů 

3. zhodnocení průběhu soutěží v PS I. a PS II. 

4. OZ školení vedoucích a instruktorů MH 

5. OZ zahájení nového ročníku hry Plamen a dorostu 

6. OZ soustředění dorostu 

7. OZ Závodu požárnické všestrannosti 

8. vyhlášení nového ročníku POOD 2018 a informace OORP 

9. příprava shromáždění představitelů sborů a okrsků 

10. informace o přidělení dotací z MV a MŠMT 

11. informace o setkání předsedy vlády ČR se zástupci hasičů 

12. odevzdávání Přehledů o majetku a závazcích 

13. pozastavení činnosti sborům 

14. informace členů VV OSH Blansko 

15. informace vedoucího Aktivu ZH OSH Blansko 

16. informace o jednání KSH JMK 

 Zápis z jednání VV provede Milan Hubený, ověřovatelé – zápis před rozesláním do 

okrsků a ke zveřejnění na www stránkách dostanou k nahlédnutí členové VV    

       

ad 1) starosta Milan Vykydal přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání 

VV, který byl přítomnými členy VV schválen. 

 

ad 2) kontrola plnění úkolů – vedoucí kanceláře OSH Blansko Milan Hubený 

seznámil VV s finančními náklady na zajištění krajské soutěže hry Plamen a dorostu. 

Rozdíl mezi náklady a příjmy je 31 259,- Kč v neprospěch OSH Blansko. 

 

ad 3) zhodnocení průběhu soutěží v PS I. a PS II. 

Vedoucí OORR Kobylka Michal nebyl jednání VV přítomen, ale napsal zhodnocení 

soutěží. Příloha č.1 tohoto zápisu. 

 

ad 4) OZ školení vedoucích a instruktorů MH 

Školení instruktorů a vedoucích kolektivů mládeže se uskuteční 4.listopadu v sále 

hasičské zbrojnice Bořitov. OZ je zveřejněno na www stránkách OSH Blansko sekce 

Mladí hasiči. 



ad 5) OZ zahájení nového ročníku hry Plamen a dorostu 

Přítomní byli seznámeni s OZ hry Plamen ročník 2017 – 2018 OZ je přílohou č.2 

tohoto zápisu. 

 

ad 6) OZ soustředění dorostu 

Soustředění dorostu se uskuteční ve dnech 25.10. – 29.10.2017 v areálu ZŠ Sloup. 

OZ je zveřejněno na www stránkách OSH Blansko sekce Mladí hasiči. 

 

ad 7) OZ Závodu požárnické všestrannosti 

Společný závod požárnické všestrannosti se uskuteční 7.10.2017 v areálu letního kina 

Velké Opatovice. OZ je zveřejněno na www stránkách OSH Blansko sekce Mladí 

hasiči. 

 

ad 8) vyhlášení nového ročníku POOD 2018 a informace OORP 

Přítomní byli seznámeni vyhlášením nového ročníku Požární ochrana očima dětí a 

mládeže pro rok 2018. Metodický pokyn byl zaslán vedoucímu OORP Zdeňku 

Špačkovi a bude předmětem jednání nejbližší rady prevence a bude zveřejněn na 

www stránkách OSH Blansko. Zkoušky preventáře III. A II. stupně se uskuteční 

4.11.2017 v 10,00 hod v hasičské zbrojnici v Doubravici nad Svitavou. 

 

ad 9) příprava Shromáždění představitelů sborů a okrsků 

VV projednal přípravu a zabezpečení Shromáždění představitelů sborů a okrsků, 

které se uskuteční 11.11.2017 ve Vanovicích. Předpokládaný začátek prezence 

od 15,00 hod. Pozvánka bude zaslána el.poštou a materiály obdrží zástupci okrsků a 

sborů u prezence. 

 

ad 10) informace o přidělení dotací z MV a MŠMT 

Okresnímu sdružení hasičů Blansko byly přiděleny pro rok 2017 následující dotace. 

Ministerstvo vnitra: 

Soutěž v disciplínách PS okresní             10 200,- Kč 

Hra Plamen a soutěže dorostu okresní     20 979,- Kč 

Hra Plamen a soutěže dorostu krajské     22 050,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Oblast vzdělání                                                 72 000,- Kč 

Oblast volnočasových aktivit a MTZ SDH     111 150,- Kč 

Oblast provozních nákladů OSH                       73 500,- Kč 

Mzdové prostředky                                            32 500,- Kč 

     U obou ministerstev činí dotace max.70% a musí být spoluúčast min.30% 

vlastních finančních prostředků. Vedoucí kanceláře OSH navrhl, aby finanční 

prostředky z oblasti provozních nákladů OSH byly přesunuty do oblasti 

volnočasových aktivit a MTZ SDH. VV s tímto přesunem souhlasil. 

    Jednotlivé sbory pracující s mládeží byly upozorněny, že žádosti v oblasti 

volnočasových aktivit a MTZ mohou podávat až po zveřejnění Metodického pokynu 

k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR. Toto zveřejnění proběhlo v druhém týdnu 

měsíce září a sbory byly vyzvány k podávání žádostí. K danému termínu bylo podáno 



16 žádostí. S těmi byla seznámena OORM a předložila VV OSH návrh na 

odsouhlasení částek jednotlivým sborům. Od sborů vzešel požadavek na dotace ve 

výši 382 503,- Kč. Možnosti OSH Blansko i po zapojení finanční částky z provozních 

nákladů OSH jsou 184 650,- Kč. S ohledem na tuto skutečnost byly všem sborům 

finanční částky na dotace stejně procentuálně kráceny. Ze seznamu žadatelů bylo 

vyřazeno SDH Lysice, protože nemá pro rok 2017 registrován kolektiv mladých 

hasičů. Při projednávání seznamu dotací byl vznesen dotaz členem VV Dušanem 

Škrabalem, proč SDH Drnovice neobdržely dotaci na volnočasové aktivity. Na to 

reagoval vedoucí okresní kanceláře Milan Hubený, který žádosti od sborů evidoval, 

že si není vědom toho, že by některý ze sborů žádal dotaci z této oblasti. Zástupce 

SDH Drnovice trval na tom, že v příloze byly dvě žádosti. Po kontrole došlé el.pošty 

bylo zjištěno že zpráva obsahuje dvě přílohy: 

Dotační program na rok 2017 na OSH 

Žádost SDH Drnovice na čerpání MTZ na OSH. 

     Protože nebylo na první pohled zřejmé, že se u první přílohy jedná o žádost 

z oblasti volnočasových aktivit, nebyla takto nazvaná příloha do seznamu zařazena. 

Po projednání ve VV OSH Blansko bylo přistoupeno k samostatnému hlasování o 

tom, zda má seznam žádostí zůstat v původní variantě předložené kanceláři OSH 

OORM k rozdělení dotací, nebo bude žádost v oblasti volnočasových aktivit 

dodatečně zařazena a muselo by proběhnout nové posouzení došlých žádostí a tím 

posunutí časového harmonogramu. 

VV OSH Blansko hlasováním rozhodl, že seznam žadatelů, vč. finančních částek 

dotací zůstává v původní variantě, jak ji kanceláři OSH předložila ke schválení  

OORM. Příloha č.4 tohoto zápisu. 

 

ad 11) informace o setkání předsedy vlády ČR se zástupci hasičů 

Starosta okresního sdružení seznámil přítomné se setkáním s předsedou vlády 

Bohuslavem Sobotkou a zástupci dobrovolných hasičů dne 10.8.2017 v Oslavanech. 

Na tomto setkání se hodnotilo přidělování dotací pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů. 

 

ad 12) odevzdávání Přehledů o majetku a závazcích 

Vedoucí okresní kanceláře Milan Hubený informoval přítomné o množství 

odevzdaných a na Spolkový rejstřík zaslaných Přehledů o majetku a závazcích. 

Přehledy byly na SR zaslány 6.7.2017 a odevzdalo je 86 sborů a 5 okrsků. Po 

odeslání bylo na OSH doručeno ještě 9 Přehledů. Na shromáždění představitelů sborů 

a okrsků budou zástupci sborů vyzváni k dodatečnému doručení Přehledů k danému 

termínu. 

 

ad 13) informace o placení členských příspěvků 

Termín na zaplacení členských příspěvků je 28.2.2017. Členské příspěvky nezaplatily 

SDH Rohozec, SDH Lhota u Letovic a SDH Svitávka. VV OSH Blansko svým 

rozhodnutím pozastavuje v souladu se stanovami SH ČMS od 21.9.2017 jejich 

činnost. Sborům bude toto rozhodnutí sděleno písemnou formou a na vědomí je 

dostanou také obecní úřady v daném místě. 



 

ad 14) informace členů VV OSH Blansko 

     Pavol Herda informoval o činnosti budoucí Okresní rady historie a muzejnictví, 

která bude oficiálně schválena na Shromáždění představitelů sborů a okrsků.  

Dále o účasti na oslavách výročí založení SDH Bukovina a Suchý. 

     Jaroslav Ondráček upozornil na to, že při předávání ocenění SDH Bukovina 

nebyly předány některým členům ČU OSH.Na to reagoval starosta okresního 

sdružení, který má v rámci kompetence vyznamenání na starosti, že předá ČU OSH 

dodatečně na valné hromadě SDH Bukovina. Aby se podobným nedorozuměním 

předešlo, byl zřízen na OSH Blansko sešit pro podrobný zápis jednotlivých žádostí. 

Prvními odsouhlasenými vyznamenáními vč. zápisu do deníku vyznamenání byly 

žádosti SDH Vavřinec, SDH Velké Opatovice, SDH Těchov. 

     Dále při projednávání bodů jednotlivých aktivit Okresní odborné rady mládeže 

upozornil na to, že se vyhlašování a předávání cen vítězům krajského kola soutěží 

MH nezúčastnila krajská starostka Zdena Jandová ani okresní starosta Milan 

Vykydal. Zdůvodnění nepřítomnosti bude přílohou č.3 tohoto zápisu. 

     Zvláštní poděkování patří SDH Ráječko, které, ač k tomu nebylo určeno, 

doplňovalo při nedělní soutěži družstev cisternou vodu. Dále SDH Těchov, které 

branný závod zabezpečovalo a SDH Obůrka v jejichž katastru se závod pořádal. 

     Milan Hubený informoval přítomné, že o nový přístup do centrální evidence 

prozatím požádalo 90 sborů. Sbory byly několikrát již na změnu přístupu upozorněny. 

Další upozornění bude na Shromáždění představitelů sborů a okrsků. Dále o 

problému s tiskem nových členských průkazů, kdy se na vytištěné fotografii objevují 

barevné pásy. Záležitost byla konzultována se správcem sítě a došlo se k závěru, že 

pro tisk členských průkazů je nutné pořídit novou tiskárnu. 

 

ad 15) informace vedoucího Aktivu ZH OSH Blansko 

Vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů OSH Blansko Ladislav Valenta seznámil 

přítomné s akcemi aktivu.26.5.2017 proběhlo setkání ZH OSH Blansko ve Velkých 

Opatovicích. 

 

4.11.2017 se uskuteční setkání ZH JMK v Kozlanech okr. Vyškov. Vedoucí krajského 

Aktivu ZH Ladislav Švejda odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce a na tomto 

setkání bude zvolen do funkce nový vedoucí. 

Předvánoční posezení ZH OSH Blansko se uskuteční 8.12.2017 na hasičské zbrojnici 

v Letovicích.  

 

ad 16) informace o jednání KSH JMK 

Starosta okresní sdružení informoval přítomné o zasedání VV Krajského sdružení 

hasičů JMK. Na progamu bylo zhodnocení činnosti KSH, zhodnocení činnosti 

jednotlivých OSH v JMK, činnost krajských odborných rad, příprava aktivu ZH JMK 

v Kozlanech, příprava plánu práce na rok 2018, krajské soutěže v roce 2018 a 

vyznamenání. 

 

                                                                                 Zapsal: Hubený Milan  



              OORR zajišťovala přípravu a průběh I. (okresního) kola požárního 

sportu, konaného 1.7.2017 na ASK Blansko. Přípravy jsme zahájili poradou 

23.6. v Lysicích, kde jsem svolal členy OORR a členy štábu soutěže. 30.6. 

odpoledne se rada a členové technické čety sešli na stadionu v Blansku a  

započali přípravu okresního kola. Následující den proběhla vlastní soutěž. 

Sjelo se 12 družstev mužů a 5 družstev žen. V kategorii muži zvítězili hasiči 

z Bořitova a v ženách družstvo ze Senetářova. Tyto  

družstva postoupila do krajského kola konaného 5.8. v Brně. Rád bych 

poděkoval družstvům za účast na této soutěži, členům rady a technickým 

četám, kteří se zapojili do příprav i průběhu soutěže, rozhodčím, členům 

štábu a kanceláři OSH. Nemalý dík patří jednotkám Letovice ,Bořitov, HZS 

Blansko za dodávku vody cisternami a HZS Blansko za technickou podporu. 

Vítězným družstvům děkuji za vzorné reprezentování na kole krajském. 

Prosím o vyvěšení poděkování na webu. 

 

V zimních měsících plánujeme proškolení a zkoušky rozhodčích PS, termín  

bude zveřejněn na webu. 

 

Se starostem jsem se zúčastnil MČR ve vyprošťování které se konalo 9.9.  

v Novém Městě, kde bojovalo družstvo SDH Velké Opatovice. Družstvu 

patří poděkování za reprezentaci OSH Blansko. 

 

 

  

 

Michal Kobylka 

Vedoucí OORR 





 

 

Vážení,  

 

                  na Výkonném výboru OSH Blansko dne 20.září 2017 nás seznámil předseda OORM 

Jaroslav Ondráček se zápisem jednání OORM Blansko, v zápise se hodnotí krajské kolo soutěže 

Plamen. Mimo jiné se konstatuje, že závěrečné předávání cen bylo nedůstojné, z důvodu neúčasti 

starosty OSH a starostky KSH . V dalších řádcích píši jen a jen svůj názor, na názor starostky se 

musíte zeptat přímo jí. 

           Dne 17.6.2017 se koná několik akcí. Ráno jsme se zúčastnili se starostkou zahájení soutěže 

Plamen. Posléze se přemisťujeme do Kunštátu, kde se koná setkání přípravek, zpět do Blanska na 

Plamen a následuje přesun do Olomučan, kde se konají oslavy 130.výročí založení sboru. Bohužel 

slavnostní předávání vyznamenání se časově kryje s vyhlášením výsledků soutěže Plamen. 

Dokážete nezaujatě určit, která akce je důležitější? Podívejte se na celou věc očima prcků, nebo 

všech těch vyznamenaných, kteří převzali vyznamenání z rukou krajské starostky. Důstojnost 

závěrečného aktu byla zajištěna účastí dvěma náměstky OSH Blansko a předsedy KORM. Závěrem 

bych rád uvedl skutečnost, že se v žádném případě nevyhýbám setkání s mladými hasiči a pokud to 

okolnosti dovolí, rád mezi vás zavítám. 

 

S pozdravem Milan Vykydal starosta OSH Blansko 



Seznam odsouhlasených dotací VV OSH na MTZ SDH z MŠMT 2017 

SDH Dotace RL kolektivu MH

1. Ostrov u Macochy 24 009 Kč ano

2. Horní Poříčí 8 649 Kč ano

3. Vavřinec 5 313 Kč ano

4. Olešnice 5 513 Kč ano

5. Drnovice 10 806 Kč ano

6. Bukovina 14 624 Kč ano

7. Bořitov 7 827 Kč ano

8. Sudice 18 156 Kč ano

9. Doubravice nad Svitavou 13 599 Kč ano

10. Šebetov 17 063 Kč ano

11. Újezd u Kunštátu 10 084 Kč ano

12. Velké Opatovice 6 838 Kč ano

13. Suchý 10 000 Kč ano

14. Kotvrdovice 17 500 Kč ano

15. Lipovec 14 669 Kč ano

16. Lysice 0 Kč ne

Celkem 184 650 Kč

Dotace volnočasové aktivity+MTZ 111 150 Kč

Dotace provozní náklady OSH 73 500 Kč Nebudou čerpány, 

Celkem 184 650 Kč převod do VA a MTZ.


