
Jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov 

ve čtvrtek 27.5.2021 

PŘÍTOMNÍ: členové VV –Ing. Alfréd Krenauer, Václav Holemý, Danuše Síkorová,   

                                           Bc. Stanislav Beran, Václav Novák, Martina Györgyová,  

                                           Ing. Antonín Haniš, Mgr. Antonín Labaj, Petr Sosna 

                        Omluvena: Růžena Lepšová, Ing. Petr Skřivánek 

                         Vedoucí OKRR: Ivana Sosnová 

                         Host: Jaromír Marek 

 

 
PROGRAM:                 1.) Zahájení  

2.) Kontrola usnesení 

3.) Informace z VV KSH Jčk, SS OSH, KSH 

4.) Informace o činnosti okresních odborových rad  

5.) Projednání a schválení čerpání dotací 2021 

6.) Postupové soutěže (okres, kraj a republika) 

7.) Různé 

8.) Návrhy na udělení vyznamenání  

9.) Usnesení a závěr 
 

   

K bodu 1.) Zahájení :  

 

 Jednání VV OSH zahájil starosta OSH  br. Ing. Alfréd Krenauer a přivítal přítomné. 

Seznámil přítomné členy VV OSH  programem dnešního jednání. Konstatoval, že výkonný 

výbor je usnášeníschopný. 

 

Zapisovatelem byla určena I. Sosnová 

Ověřovatelé zápisu: V. Novák, M. Györgyová 

Program jednání byl schválen jednomyslně. 

 

K bodu 2.)  Kontrola  usnesení : 

 

    Starosta OSH informoval přítomné o kontrole usnesení z minulého jednání VV: 

 

- Jednání s Komerční bankou – starosta jednal z KB o změně registrace účtu OSH 

Český Krumlov, který byl původně registrován na ústředí. 

Podařilo se registraci změnit na OSH. Starosta má přístup na účet a v telefonu má 

aktivovaný program pro kontrolu pohybu na účtu. 

Na účet má přístup i Jana Maradová. V současné době má zablokovanou kartu a 

starosta bude jednat o jejím odblokování. 

 

- Zakoupení časomíry – Ing. Haniš dostal za úkol nechat zpracovat kalkulaci na nákup 

časomíry. Časomíra byla zakoupená, obsahuje vlastní časomíru, 2 terče. Časomíra 

může fungovat s dráty i bezdrátově. Přišla na 50.000 Kč. 

 

- Rada Prevence – organizovala koncem roku 2 akce. První byl seminář pro 

preventivy, který se konal v Benešově nad Černou. Druhý byl Seminář pro starosty a 

jednatele SDH, kde byli přítomní seznámeni s povinnostmi kolem zpracování SDH a 

kontaktu s OSH. 



 

- Zrušení nefunkčních okrsků – OSH vyzvalo zástupce okrsků Brloh a Dolní Dvořiště 

k jednání o zrušení jejich okrsků. Výzva se neshledala s odezvou a tak OSH rozhodlo 

o zrušení těchto okrsků s tím, že členové okrsku Brloh se mohou připojit k okrsku 

Křemže a členové okrsku Dolní Dvořiště k okrsku Kaplice. 

 

- Členské příspěvky – starosta informoval přítomné o výběru členských příspěvků. 

Členské příspěvky zatím neuhradily SDH Strádov a Horní Dvořiště. Starosta s nimi 

jedná o uhrazení členských příspěvků. 

 

- Nové webové stránky – zpracoval ing. Petr Skřivánek a v současné době jsou ve 

zkušebním provozu. K jejich tvorbě mohou přispět i další zájemci ze strany 

jednotlivých SDH. 

 

- Inventarizace – počátkem roku proběhla na OSH inventarizace majetku. 

S provedením nám velmi pomohla p. Síkorová, které se postarala o inventarizaci 

majetku, který využívají mladí hasiči. Do inventur se zapojila i p. Györgyová, která 

telefonicky kontaktovala sbory, u kterých byl nějaký majetek, požádala je o 

fotodokumentaci, dle které byl potvrzen i stav majetku. (Inventarizační zápis – příloha 

č. 1) 

 

Byla provedena inventarizace veškerého majetku  OSH. Na základě fyzické 

inventarizace byl sepsán předávací protokol mezi p. Jaromírem Markem, bývalým 

starostou a ing. Alfrédem Krenauerem , současným starostou OSH Český Krumlov. 

Inventarizace byla ukončena v termínu. (příloha č. 2) 

 

- Kontrola podkladů pro oceňování členů SDH – kontrolu provádí p. Sosnová dle 

předložených podkladů a následně připravuje ocenění k vlastnímu  

              

      Všechny body usnesení byly splněny. 

 

K bodu 3.) Informace z VV KSH a SS OSH 

   Starosta dále informoval o průběhu jednání VV KSH, které projednalo tyto body: 

- Krajská soutěž – MH proběhne dne 12.6.2021 v Českých Budějovicích na Sokolském 

stadionu (bez ZPV) 

                            Dospělí – 19.6.2021v  Dolním Bukovsku (pouze PÚ) 

                            Dorost  - 20.6.2021 v Českých Budějovicích na stadionu SKP 

- Informaci o jednání VV SH ČMS o přípravách na VI. Sjezdu SH ČMS v Brně dne 

9.7.2021. 

- Dotace na rok 2021  

- Setkání zasloužilých hasičů by se v letošním roce mělo konat v Bechyni. 

  Starosta dále informoval, že dne 28.5.2021 se zúčastní jednání „Shromáždění starostů    

OSH, KSH a VV SH ČMS“ v Přibyslavi, zde hlavními body jednání je projednání a 

schválení:  

- návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS (pozvánka, programu jednání, 

jednací řád, volební řád a usnesení) 

    

K bodu 4.) Činnost odborných rad – přítomní byli informováni o plánované činnosti 

odborných rad 

 



- Odborná rada Prevence – i v letošním roce proběhne seminář pro preventistů a 

jednatele a starosty SDH 

 

- Odborná rada mládeže – uspořádala schůzku ohledně okresní soutěže mládeže, která 

se uskuteční ještě před krajskou soutěží v Kaplici. Na podzim je naplánováno školení 

vedoucích a rozhodčích mládeže. 

 

- Odborná rada represe – koncem roku byl sestaven kalendář soutěží, vzhledem ke 

vzniklé epidemiologické situaci bylo hodně soutěží zrušeno nebo přesunuto na jiný 

termín.  

P. Holemý osloví všechny pořadatele soutěží a sestaví nový kalendář soutěží   do 

konce roku 2021.  

Okresní soutěž dospělých se bude konat dne 12.6.2021 v Soběnově. Z   této soutěže by 

mělo vzejít družstvo, které nás bude zastupovat na krajské soutěži.  

 

- Kontrolní a revizní rada – p. Sosnová seznámila přítomné s revizní zprávou o 

hospodaření OSH za rok 2020 (příloha č.3) 

Starosta informoval o tom, že naše OSH nemá vůči ústředí žádné pohledávky. 

 

    K bodu 5.)  Projednání a schválení dotací  

 

Dotace z MŠMT   

 Vzdělávání    40.000 Kč  

 Volnočasové aktivity   40.000 Kč 

 Přímou podporu činnosti  20.000Kč 

 Na mzdové prostředky  10.500 Kč 

Celkem             110.500 Kč 

 

Dotace z MV    Součinnost s HZS                    11.412 Kč 

 

  K bodu 6.) Postupové soutěže – Termíny postupových soutěží byly již zmíněny 

v předchozích bodech 

 

  K bodu 7.) Různé 

 

- Plavba na lodi Marta – Ing. Antoní Labaj nabídl mladým hasičům 30 minutovou 

plavbu na lodi po lipenské přehradě. 

 

K bodu 8.) Návrhy na udělení vyznamenání  

 

- Podklady pro vyznamenání – starosta předal p. Sosnové podklady pro ocenění členů 

SDH Přední Výtoň, Chmelná, Lhotka, Rožmitál na Šumavě a Prostřední Svince. Po 

kontrole žádostí budou ocenění zpracovány. 

Přichystaná ocenění – SDH Třísov – Jan Fučík              ZMZ 

                            František Veis      Řád svatého Floriána 

 SDH Chmelná František Kačer (85 let) – medaile za věrnost + stužka za 60 let 

                                                                    medaile za příkladnou práci 

VV souhlasí s oceněním uvedených členů SDH 

      

 



 K bodu 9.)   Návrh na usnesení a závěr 

 

I. Bere na vědomí: 

 

1.) Všechny body usnesení byly splněny. 

2.) Informace z VV KSH, SS OSH, KSH a VV SH ČMS. 

3.) Zprávu o činnosti odborných rad 

4.) Projednání a schválení dotací na rok 2021.  

5.) Informace k postupovým soutěžím. 

6.) Zprávu KRR o hospodaření OSH za rok 2020 

7.) Zprávu o inventarizaci majetku OSH k 31.12.2020 

8.) Předávací protokol mezi bývalým a současným starostou OSH 

9.) schválení ocenění výše uvedených členů SDH                    

 

 

II. Ukládá: 

 

1. P. Síkorové – pořádání okresní soutěže MH dne 29.5.2021 v Kaplici. 

2. P. Holemý – pořádání okresní soutěže dospělých dne 12.6.2021 v Soběnově. 

3. P. Holemý – kontaktování pořadatelů soutěží a následné sestavení nového kalendáře 

soutěží do konce roku 2021. 

4. Starostovi OSH dokončit vymáhání členských příspěvků od SDH Strádov a SDH Horní 

Dvořiště. 

5. Starostovi OSH dořešení zrušení okrsků Brloh a Dolní Dvořiště a jejich začlenění do 

okrsků Křemže a Kaplice. 

6. 6.P. Sosnové kontrolu podkladů pro ocenění členů SDH a jejich vlastní zpracování  

i. činnost s mládeží 

         

    

 

III. Schvaluje: 

Vyznamenání SDH: 

 

  Třísov  

- Jan Fučík – ZMZ 

- František Veis – Řád svatého Floriána 

 

  Chmelná – František Kačer – Medaile za věrnost – 60 let 

                                                  Medaile za příkladnou práci 

 

 

 

 

Zapsáno dne 29.5.2021 

 

Zapsala: Ivana Sosnová ……………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: V. Novák ………………………………………… 

                      

                                  M. Györgyová………………………………… 



Příloha č.3 

 

Zpráva za odbornou radu kontrolní a revizní 
 

Kontrolní a revizní rada Sdružení hasičů ČMS Okresního sdružení Český Krumlov 
předkládá výkonnému výboru OSH okresu Český Krumlov zprávu o své činnosti za uplynulé 
období. Kontrolní a revizní rada pracuje   

v počtu 3 členů a ve své práci se řídí platnými stanovami, směrnicemi. KRR se 
zaměřuje na kontrolu práce výkonného výboru OSH a jednotlivých odborných rad, proto se 
zúčastňuji všech jednání výkonného výboru. 

 
Další oblastí kontroly je finanční hospodaření OSH, včetně účelového a 

hospodárného nakládání s dotacemi, přidělenými v rámci grantů. 
 
V tomto roce získalo OSH tyto dotace: 
      Z MŠMT   mzdy                        17.400 Kč 
                     provozní náklady      16.838 Kč 
      Z MV   provoz                          10.996 Kč 
      Sport OSH mládeže                  34.690 Kč 
     ------------------------------------------------------- 
      Celkem                                     79.924 Kč 
 
 
Příjmy činily : 
      Dotace                                      79.924 Kč 
      Členské příspěvky – dospělí     124.300 Kč 
                                       Mládež      107.320 Kč 
      Vlastní příjmy                              19.462 Kč 
      --------------------------------------------------------- 
      Celkem                                       331.006 Kč 
 

 
          Výdaje činily : odvod členských příspěvků         52.600 Kč 
                       Nákup materiálu                                    76.164 Kč 
                                  Náklady na pořízení                     5.568 Kč 
                       Služby                                                   14.773 Kč 
                       Osobní náklady                                     43.000 Kč 
                       Ostatní výdaje                                         2.681 Kč 
                       ------------------------------------------------------------------ 
                       Celkem                                                 331.006 Kč 
 
 
           Výsledek hospodaření činil 136.040 Kč 

 
          Po provedení kontroly konstatujeme, že stav odpovídá účetním dokladům. 

 



       Přehled čerpání ročního rozpočtu je zpracováván na Ústředí SH ČMS v Praze, kam se 

zasílá zpracovaná měsíční uzávěrka. Průběžně tak dochází ke kontrole správného vedení 

účetnictví a jeho správnosti. 

       V roce 2020 okresní sdružení hradilo pouze náklady na provoz sekretariátu a 

mimimální provoz OSH , který vyplýval z probíhající pandemie koronaviru a vyhlášených 

protipandemických opatření. 

       Část úhrady byla z dotací  a zbylou část hradilo OSH z vlastních zdrojů .  

       Finanční prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně. 

          Inventury majetku a zápůjček jsou každoročně prováděny k 31. prosinci a musí být 
zaslány do 31. ledna následujícího roku na ústředí ekonomickému oddělení. V inventárním 
soupise jsou vedeny základní prostředky a     
          odděleně je veden hmotný investiční majetek, který je postupně odepisován (dle 
pokynů ÚSH).  

  
            HIM je dále veden podle toho, z jakých zdrojů byl pořízen.  
 
           Inventarizace majetku : 
                      Hmotný majetek                                       955.904 Kč 
                      Zboží                                                                9.857 Kč 
                      Finance   - pokladna                                  13.307 Kč 
                                       Účet                                          275.872,11 Kč 
                                       Pohledávky                                  1.000 Kč                 
                                                
          O veškerý majetek je řádně pečováno. 

 
           Spisová agenda neustále narůstá a zvláště pro vedení členské základny v centrální 
evidenci ústředí, která je dostupná pouze přes internetovou síť a pouze vyhrazeným členům 
SH ČMS, kteří museli dokonce podepsat    

          poučení o práci s citlivými daty, která jsou chráněna ve smyslu zákona 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů. Nově mohou mít do centrální evidence přístup i pověření 
členové jednotlivých SDH. Ti budou moci   
          nahlížet pouze do evidence vlastního sboru. Budou zde moci provádět úpravy, mimo 
zápisu nových členů, čímž by se měla zlepšit kontrola členské základny. 

 
           Evidence členské základny je vedena řádně, dle možností. 
           OSH má celkem 52 sborů a 2438 členů, z toho je 286 mladých hasičů a 90 dorostenců a 
dorostenek. 
 
           Dokumentace OSH je řádně vedena a uložena. 
 
           V uplynulém období nebyly kontrolní a revizní radě vzneseny žádné stížnosti ani 
připomínky k projednání nebo ke zjednání nápravy. V průběhu období nebyly vzneseny 
prostřednictvím naší rady ani připomínky     
            k vyšším orgánům. 



 
Mrzí nás, že vázne spolupráce mezi OSH a jednotlivými sbory, což se vždy ukáže 

koncem roku, kdy se odevzdávají hlášení a jiná potřebná dokumentace. Dát dohromady 
podklady pro hlášení OSH je nesplnitelný úkol.  

Doufáme, že po volbách nových vedení SDH i OSH se situace zlepší. 
 
 

 

                                                                                                      Ivana Sosnová – vedoucí OKRR 


