Rozdělení úkolů členům výkonného výboru okresního sdružení hasičů ve Znojmě od
Shromáždění delegátů okresu Znojmo dne 6. 3. 2010.
1. Ing. Ján Novosad - první náměstek starosty OSH
Zastupuje starosty OSH v době jeho nepřítomnosti, podepisuje účetní dokumenty OSH a provádí jejich
kontrolu, odpovídá za školení a výcvik velitelů a strojníků ZJ v okrese Znojmo podílí se na přípravě
a zabezpečení shromáždění představitelů SDH.
2. Václav Kondler - druhý náměstek starosty OSH
Jako vedoucí odborné rady velitelů odpovídá za činnost této rady soutěže v okrese Znojmo, které ORV
připravuje, školení rozhodčích pro požární sport a provádění zkoušek vzorný hasič II. a III.
3. Rudolf Souček - třetí náměstek starosty OSH
Je vedoucím odborné rady mládeže a odpovídá za činnost této rady VV, je odpovědný za soutěže mladých
hasičů a dorostenců, které rada připravuje, provádí školení vedoucích mládeže a školení
rozhodčích MH, na OSH vede členskou evidenci a vyznamenání členů z SDH v okrese Znojmo.
4. Vlastimil Klouda – vedoucí odborné rady prevence
Odpovídá za činnost této rady VV, přes starosty okrsků provést nápravu v evidenci preventářů jak ve SDH, tak
i v okrscích k zlepšení práce v této radě, provádět vyhodnocování soutěže PO očima dětí.
5. Ing. Jana Večerková – členka výkonného výboru
pověřena vedením zápisů z jednání VV, dále povede kroniku OSH a bude se podílet na dalších úkolech
z výkonného výboru
6. Mudr. Milan Špaček – člen výkonného výboru
Je pověřen spolupracovat s odbornou radou mládeže při přípravě a zabezpečení soutěží MH. Podílí se na
přípravě a průběhu aktivu ZH a dle svých možností bude podílet na dalších úkolech z VV
7. Antonín Hrbáček – člen výkonného výboru
je pověřen VV společně se starostem OSH připravovat porady starostů okrsků, které povede, dále se podílí na
přípravě Shromáždění představitelů SDH v okrese Znojmo, plní další úkoly z VV, kterými je pověřen
8. Jan Málek – člen výkonného výboru
Pomáhá v zabezpečování soutěží jak dospělých tak i mládeže, na Vranovsku pomáhá okrskům 5,6 a 7, plní další
úkoly uložené VV
9. Petr Novák – člen výkonného výboru
Podílí se na zabezpečení akcí ZH a ZF, které se konají v okrese Znojmo a současně pracuje ve výboru ZH,
pomáhá při zabezpečení okresního kola v požárním sportu, dále se podílí na úkolech v VV, kterými bude
pověřen
10. Josef Veleba – člen výkonného výboru
Podílí se na činnosti okrsků č. 14 a 15 je ve styku se starosty těchto okrsků pomáhá zabezpečovat Shromáždění
představitelů SDH v Miroslavi, podílí se na zabezpečení OK v PS, plní úkoly, kterými je pověřen VV
Samozřejmostí pro každého člena výkonného výboru je pravidelná účast na jeho jednání a v případě, že se
nemůže účastnit, řádně se omluvil. Členové by se měli účastnit dle možností všech akcí, které pořádá OSH.
Věřím, že své úkoly budou všichni členové plnit velmi zodpovědně a svědomitě. VV OSH je nejvyšší orgán mezi
Shromážděním delegátů a všichni členové by si měli uvědomit, že dostali od členů důvěru a proto výsledkem
naší práce musí být celková zlepšená činnost celé naší organizace v okrese.
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