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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Nový Jičín
Zborovská 2096/5
741 01 Nový Jičín
tel.: 724 874 049, E-mail: kancelar@oshnj.cz , web: www.oshnj.cz

Zápis
z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Nový Jičín,
dne 15. prosince 2020 od 15,00 hod., HZ Hukovice.
Přítomni:

dle prezenční listiny.

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení, doplnění programu, jeho schválení.
Kontrola usnesení, zápisu, jeho schválení.
Vyhodnocení činnosti VV OSH a jednotlivých OR.
Příprava a schválení plánů práce VV OSH a jednotlivých OR na r. 2021.
Hodnocení SD sborů OSH Nový Jičín.
Inventura a ustavení inventarizační komise.
Schválení kalendáře soutěží na rok 2021.
Soutěž PO očima dětí 2021.
Informace z jednání vyšších orgánů.
Projednání návrhů vyznamenání.
Organizační, usnesení, závěr.

Ad 1.) Zahájení, doplnění programu, schválení:
- zahájil a řídil starosta OSH Stanislav Kotrc,
- přivítání přítomných a hostů,
- omluva nezúčastněných členů,
- seznámení s programem,
- určení zapisovatele – Josef Kuběna
- ověřovatelé zápisu – Pavel Kalíšek a Světlana Marková
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 27/2020: VV OSH schvaluje zapisovatele a program jednání.
Ad 2.) Kontrola usnesení, zápisu – Radomír Fešar
- zápis všichni členové VV OSH obdrželi písemně, stručný komentář k jednotlivým bodům,
- trvá usnesení č. 11/2020 – nákup AUS, prodej stávajícího,
splněné
- usnesení 11/2017 bod 2.) – SD sborů OSH NJ v roce 2020 (volební) Kujavy,
- usnesení č. 10/2020 – delegáty na SD OSH Vendryně, přesunutý termín 17.10.2020,
- usnesení č. 15/2020 – školení vedoucích mládeže, ÚHŠ J.K. 9.-11.10.2020,
- usnesení č. 19/2020 – bod 2) nový termín svolání SD sborů OSH NJ, 19.9.2020 KD Kujavy,
bod 3) rozdělení grantů MŠMT 2020 a dílčí dohody OSH – SDH,
- bez připomínek,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 28/2020: VV OSH bere „Kontrolu ...“ na vědomí.
Ad 3.) Vyhodnocení VV OSH a jednotlivých OR - Stanislav Kotrc a vedoucí OR
- účast členů VV OSH a jednotlivých OR dle možností,
- informace o činnosti v písemných zprávách a v materiálech na SD v Kujavách,
- dobré hospodaření OSH, čerpání všech možných dotací,
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- úkoly jsou plněny průběžně a vcelku budou do konce roku splněny,
- činnost hasičů v okrese Nový Jičín hodnocena kladně na úrovni KSH MSK i SH ČMS,
- poděkování všem za aktivní činnost,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 29/2020: VV OSH bere „Vyhodnocení ...“ na vědomí.
Ad. 4) Příprava a schválení plánů práce VV OSH a jednotlivých OR na rok 2021
- VV OSH dle předloženého plánu, včetně všech důležitých termínů,
- ORP, ORM a ORR dle předložených plánů a termínů soutěží,
- A ZH uskuteční zájezd a jednání aktivu,
- ???
X. Okresní hasičský ples
???,
- listopad Shromáždění představitelů sborů OSH Nový Jičín,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 30/2020: VV OSH schvaluje plány práce na r. 2021 VV OSH, ORM, ORP, ORR, AZH.
Ad 5.) Vyhodnocení Shromáždění delegátů sborů OSH Nový Jičín – Stanislav Kotrc
- jednání SD proběhlo za účasti 167 osob,
- vystoupení hostů, úroveň SD dobrá,
- vše bylo dobře připraveno – poděkování SDH Kujavy – Jaromíru Mrázkovi,
- veškeré materiály zaslány všem mejlem – kladně hodnoceno, zrychlené jednání,
- věcná diskuse,
- výdaje na stravu, včetně nájmu uhradilo KSH MSK,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 31/2020: VV OSH bere „Vyhodnocení SD“ na vědomí.
Ad 6.) Inventura majetku OSH a ustavení komise – Stanislav Kotrc
- dle nařízení starosty SH ČMS provést aktuální stav majetku k 31.12.2020,
- do konce ledna 2021 odeslat na SH ČMS,
- inventarizační komise: předseda – Alena Urbánková,
členové – Sopuch P., Marková S., Jordánek F., Bordovský P.,
odpovědná osoba za OSH starosta Kotrc S.,
- inventarizace majetku OSH proběhne ve čtvrtek 21.1.2021 od 8,00 hodin.
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 32/2020: VV OSH schvaluje „Inventuru majetku OSH a ustavení komise“.
Ad 7.) Kalendář soutěží – Kamil Švejda
- Kalendář soutěží 2021 zpracováván dle došlých žádostí, termín nahlášení do 31.1.2021
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 33/2020: VV OSH schvaluje termín pro nahlášení soutěží do 31.1.2021,
„Kalendáře soutěží“ bude schválen při jednání VV OSH 23. února 2021.
Ad 8.) PO očima dětí – Libor Pavlík
- soutěž PO očima dětí 2021 je vyhlášena SH ČMS, všem SDH, kolektivům MH, ORM, ORP a
školám bude po úpravě zasláno v el. podobě do konce pololetí školního roku 2020-2021,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 34/2020: VV OSH schvaluje „PO očima dětí 2021“.
Ad 9.) Informace z vyšších orgánů – Stanislav Kotrc
- informace z jednání VV KSH MSK ze dne 12.12.2020, hodnocení roku, připomenutí termínů,
informace k VI. sjezdu SH ČMS, informace k dotacím, …
- Dorostenecký kemp 8.-18.8.2021 – průzkum zájmu, zajistit účast 7 osob – úkol pro OORM,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 35/2020: VV OSH bere na vědomí „Informace ….“ a schvaluje úkol pro OORM.
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Ad 10.) Návrhy vyznamenání:
- členům SDH Petřvald, Jistebník, Mankovice, Hukovice,
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 36/2020: VV OSH schvaluje „Návrhy na vyznamenání“.
Ad 11) Organizační, usnesení, závěr:
Stanislav Kotrc
- AUS Peugeot Rifter zakoupeno a registrováno,
- prodej stávajícího AUS Dacia Logan r. z. 3T73037; sbory neprojevily zájem o koupi, nabídnuto
dále a 2 jednotlivci z řad sborů nabídli cenu 12-15.000,- Kč, zájem o odkoupení má reklamní
firma pro hasiče PRO4U.CZ, zastoupená jednatelem Tomášem Kotrcem, za cenu 20.000,- Kč –
VV OSH schvaluje a pověřuje starostu OSH k podepsání smlouvy,
- z důvodu, že neproběhla dosud nová registrace u Mě. soudu v Praze, nebylo možno provést
změnu podpisů na účtu OSH, podepisují stávající osoby dle podpisového vzoru VV OSH bere
na vědomí,
- tisk plastových členských průkazů na KSH MSK – zatím 3 ks z OSH Nový Jičín,
- v lednu a únoru zvýšená pokladní hotovost – výběr členských příspěvků,
- dodržování termínu vyznamenání,
- dodržování termínů pro vyúčtování dotací,
- školení funkcionářů SH ČMS – CHH Přibyslav, zajistit účast,
- rozdělení kompetencí členů VV OSH – VV OSH schvaluje:
Stanislav Kotrc – Kancelář OSH, správa majetku, mezinárodní vztahy,
Radomír Fešar – 1. náměstek starosty OSH, organizační záležitosti, Floriánek Cup,
Petr Fritsch – mládež,
Pavel Sopuch – represe,
Bc. Kamil Švejda – represe, rozhodčí PS, Novojičínská liga v PS,
Libor Pavlík – prevence, ochrana obyvatelstva,
Petr Bordovský – mládež, rozhodčí mládeže,
František Jordánek – ochrana obyvatelstva, prevence,
Pavel Kalíšek – MTZ, prevence,
Ing. Josef Kuběna – MTZ, Novojičínská liga,
Světlana Marková – vnitroorganizační, vzdělávání
- ustavení počtu OOR a jejich vedoucích – VV OSH schvaluje:
OOR Prevence
- počet členů 7
vedoucí Libor Pavlík,
OOR Represe
- počet členů 14 + 2 NJL
vedoucí Bc. Kamil Švejda,
OOR Mládeže
- počet členů 13
vedoucí Petr Bordovský,
O Aktiv ZH
- počet členů 23
vedoucí Břetislav Grulich,
- poděkování panu řediteli plk. Ing. Petru Adamusovi, veliteli stanice mjr. Ing. Radomíru
Fešarovi a příslušníkům HZS MSK, ú.o. NJ za nadstandardní spolupráci,
- nezapomenout na akci „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2021,
- poděkování všem za spolupráci,
- poděkování OKRR za kontrolu účetních uzávěrek, hospodaření a autoprovozu OSH,
- poděkování všem členům VV OSH NJ a jednotlivých odborných rad za účast i jejich aktivitu,
kterou prokazovali v průběhu celého roku,
- popřál všem hasičům spokojené a šťastné Vánoční svátky, úspěšné zakončení roku 2020 a do
nového roku 2021 popřál vše dobré, hlavně zdraví a spokojenost v soukromém i profesním
životě,
- tlumočeno přání k Vánočním svátkům a do roku 2021 od ředitele HZS MSK, ú.o. Nový Jičín
plk. Ing. Petra Adamuse,
Radomír Fešar
- po rekonstrukci stadionu TJ Nový Jičín je na oválu tartan, taktéž je tartanový ovál na Letním
stadionu v Kopřivnici,
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Kamil Švejda
- pro rozvoz překážek po tartanu pouvažovat o zakoupení vozíků a podkladových desek proti
posunu překážky na tartanu (papuče-botky),
Stanislav Kotrc
- popřál přítomným šťastný návrat domů.
Hlasování: schváleno (11 pro).
Usnesení č. 37/2020:
a) VV OSH bere na vědomí „Organizační …….“.
c) VV OSH schvaluje prodej AUS RZ 3T7 3037 za cenu 20.000,- Kč.
d) VV OSH bere na vědomí osoby na podpisovém vzoru.
e) VV OSH schvaluje navýšení pokladní hotovosti.
f) VV OSH schvaluje rozdělení kompetencí VV a počet odborných rad.

Zápis: Josef Kuběna
Přepis: Ludmila Kotrcová
Stanislav Kotrc
starosta OSH
Ověřovatelé: Pavel Kalíšek
Světlana Marková

