Jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov
ve středu 13.4.2022
Přítomni: Ing. Alfréd Krenauer, Martina Györgyová, Danuše Síkorová,
Bc. Stanislav Beran, Václav Novák, Petr Skřivánek, Mgr. Antonín Labaj
Omluveni: Růžena Lepšová, Václav Holemý, Petr Sosna, Ing. Antonín Haniš,
Ivana Sosnová
PROGRAM: 1.) Zahájení
2.) Úvod, stálé body (kontrola usnesení)
3.) Informace z jednání Shromáždění starostů OSH ČMS 9. 4. 2022
4.) Připravenost k jednání na Shromáždění představitelů okresu
5.) Různé
6.) Návrhy na udělení vyznamenání
7.) Usnesení a závěr
K bodu 1.) Zahájení – Jednání VV OSH zahájil starosta br. Ing. Alfréd Krenauer a přivítal
přítomné. Seznámil přítomné členy VV OSH s programem dnešního jednání. Konstatoval,
že výkonný výbor je usnášeníschopný.
Zapisovatelem byla určena Martina Györgyová
Ověřovatelé zápisu: V. Novák, Mgr. Antonín Labaj
K bodu 2.) Kontrola usnesení
Starosta OSH informoval přítomné o kontrole usnesení z minulého jednání VV OSH:
1. Vedoucím odborných rad přípravou a zpracování zpráv za rok 2021. – stále se
plní
2. Vedoucím ORR a ORM - práce na přípravách okresních soutěží – stále se plní
3. P. Sosnové – kontrolu podkladů pro ocenění členů SDH a jejich vlastní zpracování
- stále se plní
Na bodech usnesení se stále pracuje
K bodu 3.) Informace z jednání Shromáždění starostů OSH ČMS
- Byly předneseny informace z průběžné zprávy o činnosti SH ČMS od
posledního SS OSH starostky SH ČMS (Ing. Němečková)
- Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2021 a pohledávky vůči SH ČMS.
(OSH ČK - bez závad)
- Výsledky hospodaření společnosti Fire Edit s.r.o. (Ing. Sojka)
- Převody nemovitého majetku SH ČMS (Ing. Jirota)
- Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2021 (Ing. Bochňák)
- Výroční zpráva SH ČMS za rok 2021
- Hotel Přibyslav (Otava J.)
- Podíl SH ČMS na odvodu členských příspěvků (Vilímková D.)Odsouhlaseno
částka ve výši 50,- Kč za řádného člena)
V průběhu jednání se též uskutečnilo slavnostní předání Záslužného řádu českého
hasičstva.
VV informace bere na vědomí

K bodu 4.) Připravenost k jednání na Shromáždění představitelů okresu
V současné době se na všech bodech tohoto bodu stále pracuje. Oslovit a pozvat hosty na
toto shromáždění (plk. Ing Pavel Rožboud - ředitel UO HZS v Č. Krumlov, Mgr. Jiří Žižka starosta KSH JčK)
VV informace bere na vědomí
5.) Různé
Starosta informoval přítomné:
- O stavu zaslaných členských příspěvku na rok 2022. O problému u některých
SDH - identifikace zaslané částky a její výše.
- O schůzce ke krajským soutěžím v Radošovicích dne 21. 4. 2022 od 16 hod.
(účastní se starosta, za rozhodčí V. Novák, za OORM Síkorová D.)
- O možném zapojení hasičů do pomoci ukrajinským uprchlíkům v rámci
Jihočeského kraje.
- Bc. Stanislav Beran navrhl k odvodům členských příspěvků před jejich
odesílání m informovat o jejich výši.
- Starosta informoval přítomné členy VV o účasti na schůzi OORR, která se
uskutečnila 16. 3. 2022 od 18:00 hod. ve Věžovaté Pláni.
Body jednání OORR:
- zhodnocení soutěží v minulém roce
- volba vedoucího OORR – nebyl zvolen
- zabezpečení okrskových kol
- zabezpečení okresního kola soutěže PS + rozhodčí a tech. četa, časomíra,
místo (Soběnov 29. 5. 2022 od 15:00 hod.)
- kalendář soutěží - dospělí 2022 okresu ČK
- pravidla VC okresu ČK pro rok 2022
- zajištění rozhodčí na krajskou soutěž PS - muži, ženy – Strakonice
- odborná příprava rozhodčí 2022 – hledá se vhodný termín
VV informace bere na vědomí
6.) Návrhy na udělení vyznamenání
Podklady na vyznamenání předává starosta p. Sosnové. Po kontrole budou ocenění
zpracovány a předány na jednotlivé SDH.(Homolka SDH Srním)
7.) Usnesení a závěr:
I.

II.

Bere na vědomí
1.) Na všech bodech usnesení se stále pracuje.
2.) Informace z jednání SS OSH ČMS dne 9. 4. 2022, Přibyslav.
3.) Informaci o přípravě jednání „Shromáždění představitelů okresu“.
Ukládá
1.)Vedoucím odborných rad přípravu zpráv o činnosti jednotlivých rad za
rok 2021 na Shromáždění představitelů okresu.
2.) Vedoucím ORM a ORR přípravou okresních soutěží.
3.) I. Sosnové kontrolu podkladů pro ocenění členů SDH s novými návrhy a
jejich zpracování.

4.) OKRR provedení kontroly hospodaření OSH za rok 2021 a zpracování
revizní zprávy pro jednání Shromáždění představitelů okresu.
III. Schvaluje
Vyznamenání členů SDH dle předneseného návrhu
Zapsáno dne 13. 4. 2022
Zapsala: Martina Györgyová……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu: V. Novák……………………………………….
Mgr. Antonín Labaj ……………………………………

