Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Znojmo dne 7.12.2016

Účast :
Procházka, Kondler, Hrbáček, Souček, Bloudíček, Klouda J. ,Klouda V., Ing.
Biegler, Lesová, Salátová
Omluveni :
Ing. Novosad, Ing. Večerková
Program :
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání VV
3. Předání materiálu členům VV k zabezpečení VVH ve sborech
dobrovolných hasičů a okrskových hodnotících schůzí v okrese Znojmo.
Rozdělení členů VV na OHS
4. Jmenovaní inventarizační komise
5. Zhodnocení činnosti členů VV
6. Informace o hospodaření OSH k 30.11.2016
7. Informace k výměně členských průkazů, projednání přístupu do
evidence členů SDH
8. Informace o změně webových stránek OSH Znojmo
9. Návrhy na vyznamenání členů
10. Diskuse
11. Závěr jednání
1.Zahájení provedl starosta OSH, který přednesl návrh programu jednání.
Tento program byl schválen bez připomínek
2.Z minulého jednání VV byly tyto úkoly, které byly splněny
- Příprava a vydání Zpravodaje OSH
- zabezpečení výročních valných hromad a OHS v okrese Znojmo
3. Členům VV byl předán materiál, který obsahoval přehled VVH dle
termínů v jednotlivých sborech. Současně zde byly uvedeny kontakty na
starosty okrsků. Součástí materiálů bylo i rozdělení jednotlivých členů VV
na okrskové hodnotící schůze dle okrsku.
4. Výkonný výbor jmenoval inventarizační komisi k provedení inventarizace
OSH Znojmo :
Předseda : Antonín Hrbáček
Členové : Souček Rudolf, Lesová Romana
Inventarizace OSH Znojmo bude ukončena do konce měsíce ledna 2017.
5. Všichni členové VV se aktivně zapojují do činnosti OSH a úkoly, které jim
jsou přiděleny plní. Pan Kondler seznámil VV s návrhem termínu na konání
OK v PS v roce 2017. Předběžný termín je 17.6.2017 a nebo 24.6.2017.
Termín soutěže bude upřesněn po projednání s panem Květoslavem
Svobodou. Ing. Biegler, předseda OKRR seznámil VV s provedenými
kontrolami v SDH okresu Znojmo. Uvedl, že v některých sborech jsou

nedostatky, které budou odstraněny. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.
OKRK děkuje hospodářům za jejich dobrou práci.
6. VV OSH Znojmo byl seznámen s hospodařením OSH k 30.11.2016.
Kontrolu hospodaření provedla OKRR, která neshledala žádných
nesrovnalostí. Veškeré finance OSH jsou hospodárně vynakládány.
7. VV seznámila ekonomka OSH s plánovanou výměnou členských
průkazů, která se uskuteční do konce roku 2018. Starostové okrsků budou
seznámeni s praktickou výměnou průkazů v jejich okrscích. VV žádá
starosty okrsků o spolupráci. Dále VV projednal na základě Směrnice
starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS. VV doporučil
tuto směrnici uveřejnit na stránkách OSH Znojmo. VV schválil přístupy do
evidence členů pro starosty OSH, ekonomku OSH a pana Součka,
vedoucího ORM.
8. OSH Znojmo provede v měsících leden a únor 2017 změnu webových
stránek. Tato změna povede ke zlepšení informovanosti jednotlivých členů
našeho sdružení.
9. VV projednal a schválil předložené návrhy z SDH k ocenění jejich členů.
Členové VV schválili po projednání, že stuhy OSH budou udělovat sborům,
které budou mít výročí od 100 roků výše. VV opět upozornil, aby návrhy
byly předávány včas k projednání.
10. Členové VV projednali a odsouhlasili návrhy na finanční dary pro
zesnulé hasiče pana Petra Šnejdara z ÚOHZS JmK Znojmo a pana Němce,
člena SDH Slup. Oba dva tragicky zahynuli v roce 2016. Finanční dar byl
schválen na částku 5000,- Kč pro každou rodinu zesnulého. Všichni členové
VV souhlasili.
11. Starosta OSH Znojmo poděkoval všem za účast a práci v roce 2016 a
popřál hodně úspěchů a zdraví do roku 2017.

