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Zápis z jednání VV OSH Břeclav 
č. 03/VV2020 

Termín:  čtvrtek 22. dubna 2021 v 18:00 hodin 
Místo: Hasičská zbrojnice Velké Němčice 

Přítomen: Čermák Vlastimil Mikuška Jaromír Podlahová Iva
 Bednář Radim Jeřábek Leoš Murínová Adéla
 Nekvapil Martin Ševc Stanislav Újezdský Radomír
 Machač Matěj (AZH) Stiburková Lucie (BHL) 

Omluven: Žárská Leona  Kučera Zdeněk  
 Murín Ivan (OORR) Michna Jiří (OKRR) 

Neomluven:   

Host:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Jmenování inventarizační komise 

3. Břeclavská hasičská liga 

4. Okresní kolo HRY PLAMEN 

5. Vyznamenání členů SDH okresu Břeclav 

6. Proplacení cestovních výdajů za činnost pro OSH 

7. Zhodnocení dosavadní činnosti VV OSH Břeclav 

8. Diskuze 

9. Závěr 
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1. Zahájení 

- Jaromír Mikuška zahájil jednání Výkonného výboru OSH Břeclav (dále jen „VV“) a 

přivítal všechny přítomné. Následně informoval o doplnění bodů do programu 

schůze, jež nebyly v původním programu, který byl zaslán členům VV na e-maily a 

navrhnul, aby bod Zhodnocení dosavadní činnosti VV OSH Břeclav byl zařazen na 

konec dnešního jednání. 

- Zapisovatelkou jednání byla určena Lucie Stiburková. 

USNESENÍ č.1: 

VV schvaluje program jednání VV v konečném znění devíti projednávaných bodů. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

2. Jmenování inventarizační komise 

- Jiří Michna zaslal před jednáním VV návrh na složení inventarizační komise 

k provedení inventarizace za rok 2020 ve složení Jiří Michna (předseda OKRR), 

Michal Kotačka, Miroslav Tesař (členové OKRR) za účasti starostky OSH Leony Žárské 

a zástupce účetní firmy EKRTOVÁ, s. r. o. 

- Vlastimil Čermák navrhnul pro doplnění této komise ještě svou osobu 

USNESENÍ č.2: 

- VV jmenuje členy inventarizační komise k provedení inventarizace za rok 2020 

v tomto složení: Jiří Michna (předseda inventarizační komise), Michala 

Kotačku, Miroslava Tesaře, Vlastimila Čermáka (členy inventarizační komise) 

a ukládá starostce OSH Břeclav zajistit při provádění inventarizace její osobní 

součinnost a zajistit při provádění inventarizace součinnost zástupce účetní 

firmy EKRTOVÁ, s. r. o. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

3. Břeclavská hasičská liga 

- Lucie Stiburková přednesla návrh na nutnost vypracování Organizačního 

zabezpečení okresního kola v požárním sportu, které by se mělo konat 5. června 

2021 v Pasohlávkách jako součást závodu Břeclavské hasičské ligy (BHL). 

- Lucie Stiburková požaduje lepší kontrolu nad finančními prostředky BHL a navrhuje 

založení „bankovního podúčtu“ účtu OSH Břeclav, na který se budou zasílat finanční 

prostředky pro potřeby BHL. 

USNESENÍ č.3: 

- VV pověřuje členy BHL a členy OORR vypracováním Organizačního 

zabezpečení okresního kola v požárním sportu, které bude následně e-mailově 

schváleno členy VV a poté rozesláno na všechny sbory okresu Břeclav. Termín 

pro vypracování OZ je do 3. května 2021. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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USNESENÍ č.4: 

- VV pověřuje Lucii Stiburkovou zjistit podmínky vytvoření bankovního podúčtu 

účtu OSH Břeclav u FIO banky pro Břeclavskou hasičskou ligu. Termín do 

příštího jednání VV. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

4. Okresní kolo HRY PLAMEN 

- Iva Podlahová seznámila členy VV s výsledky jednání Okresní rady mládeže a 

doporučeními z ústředí SH ČMS. Z ústředí SH ČMS bylo doporučeno, aby Okresní rady 

mládeže vypracovaly OZ pro jednotlivá okresní kola. Okresní rada mládeže OSH 

Břeclav se sešla ke svému jednání v pátek 16. dubna 2021 v Moravské Nové Vsi, kde 

se domluvila na omezené verzi průběhu okresního kola. 

- V jednání zaznělo provedení 2 disciplín, a to štafety požárních dvojic a štafety CTIF. 

Propozice jsou zatím v pracovní verzi a další kroky budou upravovány po zasedání 

ústřední rady mládeže. Okresní kolo by proběhlo bez jídla a byl by vypracován časový 

harmonogram příjezdu jednotlivých družstev. 

- Předběžný termín okresního kola hry Plamen je stanoven na 29. května 2021, místo 

soutěže není zatím stanoveno. Soutěž by měla proběhnout nejpozději týden před 

krajským kolem, které proběhne 12. - 13. června 2021 v Hodoníně. 

USNESENÍ č.5: 

- VV bere na vědomí informace o okresním kole Hry Plamen a pověřuje Ivu 

Podlahovou vypracováním propozic soutěže. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

5. Vyznamenání členů SDH okresu Břeclav 

- Jaromír Mikuška tento bod rozdělil na tři samostatné podbody: 

a) Vyznamenání sborů k jejich výročí 

- dle zpracovaných podkladů byly návrhy na jednotlivá vyznamenání 

schváleny na jednání VV 19. srpna 2020. K některým vyšším 

vyznamenáním je potřeba však dodat vyplněný formulář Návrh na 

vyznamenání. 

b) Vyznamenání členů za uplynulé volební období 2015-2020 – projednáno 

3. prosince 2020 

- Tento bod nebyl na předešlých jednání dotažen do konce. Jaromír 

Mikuška navrhuje, aby byl odsouhlasen ve znění udělení vyznamenání 

členům, kteří dokončili, pracovali po celou dobu tohoto pěti letého 

volebního období. Nebyl vznešen žádný protinávrh. 

- Pro BHL bude uděleno vyznamenání předsedkyni Lucii Stiburkové a 

místopředsedovi Jaroslavu Mandákovi, kteří za tuto odbornou radu 

pracují. Na návrh předsedkyně rady Lucie Stiburkové nebude uděleno 
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vyznamenání předešlým předsedům BHL, kteří by ještě spadali do 

volebního období 2015-2020. 

c) Vyhodnocení návrhů jednotlivých sborů 

- dle předložených návrhů od SDH Novosedly, SDH Strachotín, SDH 

Cvrčovice se VV zabýval jednotlivými žádostmi. Některá vyznamenání 

nebyla schválena, kvůli absenci formální stránky k žádosti 

o vyznamenání nebo nesplnění podmínky pro jeho udělení. Jednotlivé 

sbory budou o schválení informováni. 

- VV si je vědom, že předložené návrhy na vyznamenání nebyly všechny 

zažádané za poslední období. Tyt návrhy na vyznamenání nebyly 

předloženy starostkou OSH Leonou Žárskou ke schválení VV. 

USNESENÍ č.6: 

- VV schvaluje vyznamenání některých členů SDH Novosedly, SDH Strachotín a 

SDH Cvrčovice. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č.7: 

- VV pověřuje Jaromíra Mikušku k oslovení SDH Drnholec, SDH Velké Pavlovice, 

SDH Rakvice, SDH Velké Bílovice o vyplnění Návrhu na vyznamenání tak, aby 

tyto žádosti mohli být odeslány na KSH JmK. Termín do 9. května 2021. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Z jednání VV se omluvila Adéla Murínová a schůzi opustila v 19:15 hod. 

6. Proplácení cestovních výdajů za činnost pro OSH 

- Leoš Jeřábek vznesl dotaz na formu proplácení cestovních výdajů na jednání VV a 

jiná zasedání 

- Jaromír Mikuška vysvětlil dosavadní formu proplácení těchto výdajů a zdůraznil 

v co největší míře využívat služební vozidlo OSH Břeclav. 

- Proplácení cestovních výdajů bude probíhat 2x ročně 

USNESENÍ č.8: 

- VV schvaluje proplácení cestovních výdajů za cesty na jednání VV. 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č.9: 

- VV pověřuje Leoše Jeřábka vypracováním metodiky pro proplácení cestovních 

výdajů. Termín do 15. května 2021. 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

7. Zhodnocení dosavadní činnosti VV OSH Břeclav 

- Iva Podlahová dostala na žádost klíče od kanceláře OSH Břeclav. Ve složení Iva 

Podlahová, Radomír Újezdský a Martin Nekvapil byl zjištěn stav kanceláře a skladu 
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OSH. Zhodnocení stavu kanceláře těmito třemi členy nebylo kladné – nalezen 

nepořádek, neroztřízené dokumenty, nevedeny správně dokumenty, velký 

nedostatek v GDPR (po stole se povalovaly dokumenty s rodnými čísly) a mnoho 

dalších nedostatků. 

- Radim Bednář začal zpracovávat inventarizaci majetku OSH Břeclav, vzhledem 

k tomu, že nemá dostatečné podklady předchozí inventarizace si vytvořil vlastní 

seznam na základě, kterého pracuje – tuto část bude potřeba podpořit účetními 

podklady, pro případné odepsání majetku. 

- Starostka OSH Břeclav Leona Žárská dle zjištěného stavu netřídila dokumenty a 

nepředávala ani již vystavené členské průkazy. 

- Starostka nedodala informace vyplývající z jednotlivých usnesení ze Zápisu z jednání 

VV z 3. prosince 2020. 

- Starosta OSH nereaguje na jednotlivé požadavky členů VV a takřka s nimi 

nekomunikuje. 

- Iva Podlahová vytvoří pracovní skupinu, která se pustí do úklidu a seřazení podkladů, 

dokumentů a majetku kanceláře OSH. Pro tyto účely budou pořízeny šanony pro 

jednotlivé sbory a na další dokumenty. První termín úklidu kanceláře OSH byl 

stanoven na 2. května. 

- VV se seznámil s částkou, která se ročně platí za chod kanceláře, na základě tohoto 

zjištění se domluvil, že budou poptány města Břeclav, Mikulov a Hustopeče, zdali se 

u nich nenajdou prostory pro kancelář a případně i sklad. VV pověřil pana Machače 

pro zjištění těchto možností v Hustopečích, současně svou součinnost nabídnul i Leoš 

Jeřábek. 

- Iva Podlahová poskytla přihlašovací údaje k emailu info@oshbreclav.cz Jaromíru 

Mikuškovi. 

- VV se usnesl předat tento email info@oshbreclav.cz na ústředí SH ČMS jako prioritní, 

pro veškerou komunikaci s OSH Břeclav. 

- VV projednával nečinnost v práci starostky OSH Břeclav Leony Žárské. 

- VV upozornil na problém v nepřehlednosti k zaplacení členských příspěvků od 

jednotlivých sborů, tato informace nebyla předána starostkou OSH Břeclav Leonou 

Žárskou, proto nelze jednotlivé sbory upozornit na jejich doplacení. 

- Iva Podlahová informovala o zprávě z SH ČMS, která šla k jejím rukou, aby zjistila na 

sborech SDH Tvrdonice a SDH Drnholec, zdali jsou jejich zasloužilí hasiči živí a zdraví 

a mohou jim tak z ústředí poslat pozvánky na předání Titulu Zasloužilý hasič.. Tuto 

informaci ústředí SH ČMS nedokázalo vyzískat od starostky OSH, proto bylo řešeno 

přes náměstkyni. 

- VV si je vědom, že nemůže dle stanov starostku OSH odvolat. VV vyzve starostku OSH 

Břeclav Leonu Žárskou podat rezignaci na svou funkci v co nejkratším termínu, aby 

byla obnovena plnohodnotná činnost OSH Břeclav. 
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USNESENÍ č.10: 

- VV schvaluje kopii klíčů pro Radima Bednáře 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č.11: 

- VV pověřuje Martina Nekvapila pořízením 50 ks šanonů na dokumenty a větší 

množství euroobalů. 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č.12: 

- VV pověřuje Jaromíra Mikušku a Ivu Podlahovou podat žádost na SH ČMS o 

zasílání veškerých informací na e-mail info@oshbreclav.cz. Termín do příštího 

jednání VV. 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č.13: 

- VV vyslovuje nedůvěru starostce OSH Břeclav Leoně Žárské a vyzývá ji 

k rezignaci na její funkci z důvodu neplnění povinností vyplývající ze Stanov SH 

ČMS. 

Hlasování: PRO: 8 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

8. Diskuze 

- Iva Podlahová vyzývá sbory, aby žádosti o členské průkazy řešili pomocí 

vypracované metodiky, která byla zaslána na jednotlivé sbory a je zveřejněna na 

webových stránkách OSH Břeclav. 

- Pan Machač podal VV zprávu o aktivu zasloužilých hasičů. Dle aktuální situace zatím 

nemohou zvolit nové vedení AZ. Současně oznámil, že s jejich každoročním srazem 

v Janských Koupelích je i nadále počítáno. 

- Jaromír Mikuška přednesl návrh na vytvoření online podpory např. na onedrive pro 

členy VV, kde by byly k dispozici potřebné dokumenty k jednotlivým sekcím. 

Zamezilo by se tak případným ztrátám těchto dokumentů a dokumenty by byly 

přístupné pro všechny členy VV. 

9. Závěr 

- Jaromír Mikuška poděkoval za účast na jednání členům VV a odborných rad a 

popřál všem mnoho sil do další práce, které nebude málo. 

- Jednání bylo ukončeno v 21,23. hodin 
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