Jednání výkonného výboru OSH Český Krumlov
ve čtvrtek 3.3.2022
Přítomni: Ing. Alfréd Krenauer, Růžena Lepšová, Danuše Síkorová, Václav Holemý
Bc. Stanislav Beran,Václav Novák, Ing. Antonín Haniš, Petr Sosna,
Mgr. Antonín Labaj, Ivana Sosnová
Omluveni: Martina Györgyová, Petr Skřivánek
PROGRAM: 1.) Zahájení
2.) Úvod , stálé body (kontrola usnesení)
3.) Informace z jednání VV KSH JčK dne 17.2.2022
4.) Činnosti, návrhy, přípravy a samotné uskutečnění jak okrskových,
tak i okresních soutěží jednotlivých odborných rad (OORR, OORM,
OORP a OO)
5.) Svolání a návrh jednání Shromáždění představitelů okresu
6.) Různé
7.) Návrhy na udělení vyznamenání
8.) Usnesení s 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 Ivana Sosnová a ověřovatelé zápisu : V.Novák
V. Holemý
K bodu 2.) Kontrola usnesení
Starosta OSH informoval přítomné o kontrole usnesení z minulého jednání VV OSH:
1. Vedoucím OOR zabezpečit vyčerpání dotací – splněno, pouze nebyla dočerpána
dotace na volnočasové aktivity
2. Zabezpečení Shromáždění představitelů – splněno, Sešlo se v menším počtu
zástupců SDH, proběhlo řádně.
3. Starostovi a náměstku br. Holemému – KB řešení poplatků – splněno, bylo
dohodnuto, že bankovní poplatek se bude platit nad 50 položek měsíčně
4. P. Sosnové – kontrolu podkladů pro ocenění členů SDH a jejich vlastní zpracování
stále plní, pro svou činnost by potřebovala novou tiskárnu.
Všechny body usnesení byly splněny
K bodu 3.) Informace z jednání VV KSH JčK dne 17.2.2022
- Předložen návrh na vyznamenání Záslužný řád českého hasičstva –
pro Ing. Karla Richtra – in memoriam,
- Předložena možnosti zvýšení členských příspěvků OSH – SH ČMS. Dana
Vilímková zjišťuje výši příspěvků v jiných organizacích.
- Předložena informace o hospodaření – 1. hasičská a Hasičská vzájemná
pojišťovna
- Rezignace Ing. Aulického k 1.3.2022.
- Dosud nebyl schválen statní rozpočet a proto není znám zatím ani rozsah
dotací na rok 2022
- V průběhu roku 2022 budou odepsány položky PC a tablety z krajské dotace
2017,

-

Z nadačního příspěvku byly pořízeny elektrocentrály, plovoucí a kalová
čerpadla

Postupové soutěže:
11. 6. 2022 kraj Plamen Blatná
18. 6. 2022 kraj PS Městský stadion Strakonice
19. 6. 2022 kraj dorost Městský stadion Strakonice
21.4.2022 proběhne v Radošovicích porada ke krajským soutěžím.
Setkání krajských ZH – pořadatelem v roce 2022 okres ČB – setkání proběhne
pravděpodobně v měsíci září v areálu v Trocnově (nový skanzen).
Informace o datových stránkách – od 1.1.2023 každá organizace s IČO musí mít povinně
datovou schránku
VV navrhuje jako rozhodčího na MS v Uzbekistánu Ing. Alfréda Krenauera
VV informace bere na vědomí
K bodu 4.) Činnosti, návrhy, přípravy a samotné uskutečnění jak okrskových, tak
i okresních soutěží jednotlivých odborných rad (OORR, OORM, OORP a OO)
V současné době je potřeba svolat okrsky a projednat přípravu okrskových
soutěží, na které budou navazovat okresní o krajské soutěže.
Okresní soutěž mládeže je naplánována na 28.5.2022 a proběhne v Kaplici.
Okresní soutěž dospělých je naplánována na 29.5.2022 a místo konání bude
ještě upřesněno.
- Po uzavření hospodaření OSH za rok 2021 zpracuje revizní rada revizní
zprávu
- V letošním roce bude zorganizováno školení rozhodčích
-

VV informace bere na vědomí
5.) Svolání a návrh jednání Shromáždění představitelů okresu
Shromáždění představitelů OSH bude svoláno na 29.4.2022 a bude se konat v KD ve
Věžovaté Pláni. Jednání by se měl zúčastnit velitel HZS Č. Krumlov ing. Pavel
Rožboud a zástupci všeobecné hasičské pojišťovny. Program jednání bude ještě
upřesněn.
VV informace bere na vědomí
6.) Různé
Starosta informoval přítomné :
- O školení hospodářů KSH a OSH, které proběhne dne 1.4.2022 v CHH
Přibyslav

O celorepublikovém setkání vedoucích KORM KSH a OORM OSH,které
proběhne dne 1.4.2022 v CHH Přibyslav
- O možném zapojení hasičů do pomoci ukrajinským uprchlíkům v rámci
Jihočeského kraje.
Bc. Stanislav Beran navrhl, že by si měli jednotlivé SDH dát do pořádku evidenci
ocenění. Pokud tak neučiní , nebudou jim ocenění pro členy udělovány.
-

VV informace bere na vědomí
7.) Návrhy na udělení vyznamenání
Podklady na vyznamenání předal starosta p. Sosnové. Jedná se o vyznamenání pro
členy SDH Rájov, Blansko, Zubčice a p. Růženu Lepšovou. Po kontrole budou ocenění
zpracovány a předány na jednotlivé SDH.
8.) Usnesení s závěr
I.

Bere na vědomí
1.) Všechny body usnesení byly splněny
2.) Informace z jednání VV KSH JčK dne 17.2.2022,Plav
3.) Informace o přípravě hasičských soutěží
4.) Informaci o přípravě jednání „Shromáždění představitelů okresu“
II.
Ukládá
1.)Vedoucím odborných rad přípravu zpráv o činnosti jednotlivých rad za
rok 2021 na Shromáždění představitelů okresu
2.) Vedoucím ORM a ORR přípravo 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 3.3.2022
Zapsala : Ivana Sosnová ……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu : V.Novák……………………………………….
V. Holemý ……………………………………

