Zápis z jednání VV OSH Znojmo dne 18.5.2016

Účast na jednání : Procházka, Ing. Novosad, Kondler, Hrbáček, Lesová, Ing.
Biegler, Klouda, Pospíšil

Omluveni : Klouda Vlastimil, Souček, Ing. Večerková

Program jednání VV OSH :
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění úkolů z minulého VV
3. Vyhodnocení okrskových soutěží
4. Příprava OK v PS Znojmo
5. OZ hry PLAMEN a Dorostu
6. Připrava krajských kol
7. Placení členských příspěvků
8. Výročí SDH v okrese
9. Diskuse
10. Závěr jednání

Jednání zahájil starosta OSH p. Procházka, který přivítal přítomné a
seznámil členy VV s programem jednání. Členové schválili program jednání
bez připomínek.
Bod č. 2 - Byly projednány úkoly z minulého VV. Bylo konstatováno, že
úkoly byly splněny. Jednalo se o zhotovení stuh pro SDH, které mají výročí
založení dle roků. Okrskové soutěže se uskutečnily v termínech. Zakoupení
triček pro rozhodčí bylo také splněno. K bodu splněných úkolů měl
připomínku pan Kondler, který uvedl, že dosud není vedena kronika OSH a
je nutné toto obnovit. Ing. Novosad připomenul, že o zavedení pokračování
kroniky se hovoří již 5 roků. Úkol začít s přípravou vedení kroniky – do 3
měsíců.
Bod č. 3 – ve vyhodnocení okrskových soutěží v okrese Znojmo bylo
konstatováno, že okrsková kola budou ukončena do 22.5.2016 a tudíž
zatím nelze hodnotit.

Bod č. 4 – VV projednal přípravu OK v PS, které se uskuteční dne 18.6.2016
ve Znojmě. Záštitu nad soutěží převzal starosta města Znojma Ing.

Vlastimil Gabrhel, VV schválil udělit městu Znojmu za podporu
dobrovolných hasičů a OSH Znojmo medaili „Za zásluhy“. Ta bude předána
zástupci města Znojma dne 18.6.2016. OSH již zajistilo stravu a zdravotní
službu. Členové VV schválili na OK v PS dospělých 60.000,- Kč. Pan
Kondler navrhl ocenit rozhodčí dárkovým předmětem.
Bod č. 5 – s organizačním zabezpečením hry Plamen členy VV seznámil p.
Pospíšil. Tyto soutěže proběhnou ve dnech 21 a 22.5.2016 ve Výrovicích.
Soutěže se zúčastní 279 soutěžících hry Plamen a 61 soutěžících dorostu.
OSH zajistilo ceny na soutěže, stravu zajistí SDH Výrovice. Členové VV
schválili na obě soutěže částku 40.000,- Kč.
Bod č. 7 – členské příspěvky nezaplatilo dosud 6 SDH, a to Suchohrdly u
Zn., Lubnice, Oslnovice, Kravsko, Petrovice a Valtrovice.
Bod č. 8 – VV projednal účast na výročích SDH Božice a Dolenice. Členové,
kteří se zúčastnili hodnotili tyto oslavy výročí velmi kladně. Další výročí se
uskuteční 28.5.2016. SDH Rozkoš oslaví 110 výročí a 80 výročí SDH
Dobelice. Pro SDH Dobelice byl schválen návrh na udělení medaile
InMemoriam pro Vl.Věžníka. Další vyznamenání byly schváleny dle statutu
vyznamenání.
Bod č. 9 – členové VV byli seznámeni se stavem příprav propagační jízdy
SH ČMS, která se má uskutečnit z okresu Třebíč, Znojmo a Brno. Jednání se
uskutečnilo dne 12.5.2016 na OSH v Třebíči. Účastnili se starosta OSH
Třebíč, starosta OSH Znojmo, p. Kondler a koordinátor akace p. Josef Nitra.
Každý okres si stanoví svoji trasu jízdy. V okrese Znojmo bude stanovena
po jednání na MěÚ Znojmo se starostou města Ing. Gabrhelem. Jednání se
účastní p. Procházka, Ing. Novosad, p. Kondler a uskuteční se dne
30.5.2016 na MěÚ Znojmo. Další Inko budou podány po jednání.
Bod č. 10 – jednání výkonného výboru ukončil starosta OSH Znojmo p.
Procházka v 16.15 hodin.

