SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ BŘECLAV
Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 BŘECLAV

Zápis z jednání VV OSH Břeclav
č. 05/VV2020
Termín:
Místo:

středa 17. června 2021 v 18:00 hodin
hasičská zbrojnice SDH Bořetice

Přítomen:

Podlahová Iva
Jeřábek Leoš
Ševc Stanislav

Mikuška Jaromír
Kučera Zdeněk
Michna Jiří (OKRR)

Čermák Vlastimil
Nekvapil Martin
Machač Matěj (AZH)

Omluven:

Bednář Radim

Murínová Adéla

Újezdský Radomír

Nepřítomen:

Stiburková Lucie (BHL) Murín Ivan (OORR)

Host:

Jaroslav Mandák (BHL)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Kontrola úkolů z jednání VV ze dne 26. května 2021
Pověření dočasného vedení OSH Břeclav
Zhodnocení okresního kola mladých hasičů a dorostu
Zhodnocení okresního kola v požárním sportu
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021
Informace z jednání VV KSH JmK
Metodika proplácení cestovních výdajů členů VV a OOR
Pravidla provozu služebního dopravního vozidla OSH Břeclav
Revize neuhrazených členských příspěvků do roku 2020
Vyznamenání členů SDH okresu Břeclav
Inventarizace majetku OSH
Informace o jednání s účetní firmou EKRTOVÁ, s. r. o.
Ukládání dokumentů do Sbírky listin
Žádost obce Uherčice o bezúplatný převod hasičské zbrojnice
Příprava mimořádného shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav
Diskuze, různé
Závěr
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1. Zahájení
- Jaromír Mikuška zahájil jednání Výkonného výboru OSH Břeclav (dále jen „VV“) a
přivítal všechny přítomné.
-

Zapisovatelkou jednání byla určena Iva Podlahová.

USNESENÍ č.1:
- VV schvaluje program jednání VV v konečném znění devíti projednávaných
bodů.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Kontrola úkolů z jednání VV ze dne 26. května 2021
-

USNESENÍ č.9 – Spolupráce SDH Mistřín a OSH Břeclav
- Iva Podlahová předala Jiřímu Michnovi informace o dotačním titulu a bylo
konstatováno, že vše je v souladu a VV může žádost schválit.

-

USNESENÍ č.10 – Převzetí veškeré agendy OSH Břeclav
- Převzetí proběhlo 31. května 2021 v kanceláři OSH Břeclav

-

USNESENÍ č.11 – Zrušení předplatného časopisu Alarm revue
- Jaromír Mikuška odeslal e-mailem dne 30. května 2021 ukončení předplatného
časopisu Alarm revue. Zasílání časopisu bude ukončeno k 31. prosinci 2021.

-

USNESENÍ č.12 – více v bodu č. 7 dnešního jednání „Informace z jednání VV KSH JmK“

USNESENÍ č.2:
- VV bere na vědomí plnění úkolů.
USNESENÍ č.3:
- VV schvaluje žádost SDH Mistřín.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Pověření dočasného vedení OSH Břeclav
-

K 31. květnu 2021 rezignovala Leona Žárská na funkci starostky OSH Břeclav a
dočasným vedením do mimořádného shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav
pověřila generální plnou mocí Ivu Podlahovou.

USNESENÍ č.3:
- VV bere na vědomí pověření vedením OSH Břeclav Ivu Podlahovou.
4. Zhodnocení okresního kola mladých hasičů a dorostu
-

Iva Podlahová členy VV seznámila s výsledky okresního kola Hry Plamen a soutěže
dorostu.

-

Soutěž se nesla v duchu aktuálních vládních opatření, družstva najížděla dle daného
časového harmonogramu a chovala se velmi disciplinovaně.
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USNESENÍ č.4:
- VV bere na vědomí zprávu o zhodnocení okresního kola mladých hasičů a
dorostu.
5. Zhodnocení okresního kola v požárním sportu
-

Jaroslav Mandák zhodnotil průběh okresního kola v požárním sportu

-

Okresní kolo v PÚ se uskutečnilo v Pasohlávkách 5. června. Pořadatelsky velmi dobře
zvládnuté a rozhodčí, kteří byli na soutěži podali velmi profesionální výkon. Chybělo
zastoupení funkcionářů jak z rady represe, tak z vedení okresu. Slabá účast týmu,
pouze dva mužské a dva ženské týmy se přihlásili do okresního kolo. Což je velmi
málo a měl by se najít způsob, jak týmy z okresu přesvědčit, aby se tohoto klání
účastnili. Vítězové muži Pasohlávky a ženy Tvrdonice.

USNESENÍ č.5:
- VV bere na vědomí zprávu o průběhu okresního kola v požárním sportu.
6. Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021
-

Adéla Murínová vzhledem ke své nepřítomnosti na jednání VV zaslala zhodnocení
písemnou formou.

-

18. dubna 2021 provedli členové rady prevence okresní vyhodnocení soutěže
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021. Z každé kategorie vybrali tři nejlepší
práce, které postoupily do kola krajského. Krajského kola se zúčastnilo téměř 400
dětí a okres Břeclav zde získal několik medailových pozic. Za literární část v kategorii
L1 získal 2. místo Matyáš Kocman (ZŠ Drnholec), v kategorii L2 zvítězila Amélie
Pekaříková (SDH Strachotín) a v kategorii L3 získal 3. místo Lukáš Horák (SDH
Perná). V části výtvarné získaly v kategorii ZŠ1 1. místo Dora Procházková a 2. místo
Ema Schweitzerová (ZŠ Kpt. Nálepky Břeclav), v kategorii ZŠ2 se na 3. místě umístil
Jaromír Pružínský (ZŠ J.Roháče Břeclav) a kategorie ZŠ4 patřila celá okresu Břeclav,
neboť 1. místo získala Jana Baránková, 2. místo Natali Smolíková (ZŠ Kpt. Nálepky
Břeclav) a 3. místo Anna Peřinová (SDH Perná). V kategorii K1 se na 3. místě umístila
Lucie Sarközyová, v kategorii K2 zvítězil Jan Šperl a 2. místo získal Jan Gabčo
(všichni ze ZŠ Herbenova Břeclav). Díla výherců krajského kola postoupila do kola
republikového, kde měl opět okres Břeclav skvělá umístění. 2. místo v kategorii ZŠ4
získala Jana Baránková (ZŠ Kpt. Nálepky Břeclav) a 3. místo v kategorii K2 získal Jan
Šperl (ZŠ Herbenova Břeclav). Ceny budou výhercům předány individuálně členy
OORP. Kompletní výsledky jsou uveřejněny na webových stránkách OSH Břeclav.

USNESENÍ č.6:
- VV bere na vědomí zprávu o vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí
a mládeže
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7. Informace z jednání VV KSH JmK
-

Jednání VV KSH Jmk se za OSH Břeclav zúčastnil Vlastimil Čermák, který podal
krátkou zprávu o průběhu jednání

USNESENÍ č.7:
- VV bere na vědomí zprávu z jednání VV KSH JmK.
8. Metodika proplácení cestovních výdajů členů VV a OOR
-

Leoš Jeřábek předložil návrh metodiky proplácení cestovních výdajů členů VV, OOR,
rozhodčích.

-

Dle vyjádření většiny členů VV není předložená metodika dopracována dle představ

USNESENÍ č.8:
- VV ukládá Leoši Jeřábkovi do příštího jednání dopracovat předloženou
metodiku.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9. Pravidla provozu služebního dopravního vozidla OSH Břeclav
-

Martin Nekvapil seznámil členy VV s aktuálním stavem dopravního automobilu OSH:
a) Chybí jakékoliv záznamy o provedených servisních prohlídkách, opravách
b) Chybí kniha jízd. Jediný záznam je z 31. května 2021, kdy byla zapsána pouze
cesta z Novosedel do Břeclavi na předání vozidla
c) Chybí dokument o povinném pojištění vozidla

-

VV se dohodl na provedení servisní prohlídky vozidla dle aktuálního stavu ujetých
kilometrů

-

VV pověřuje Martina Nekvapila správou vozidla, které bude garážováno v hasičské
zbrojnici ve Velkých Němčicích

-

Jaromír Mikuška zjistí u starostky KSH JmK další podrobnosti k provozu vozidla

-

Martin Nekvapil vypracuje metodiku provozu vozidla

USNESENÍ č.9:
-

VV pověřuje Martina Nekvapila správou vozidla, které bude garážováno
v hasičské zbrojnici ve Velkých Němčicích

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č.10:
-

VV pověřuje Jaromír Mikušku zjistit u starostky KSH JmK další podrobnosti
k provozu vozidla.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č.11:
-

VV pověřuje Martina Nekvapila vypracováním závazné metodiky provozu
vozidla.
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Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10. Revize neuhrazených členských příspěvků do roku 2020
- Na základě získaných faktur vystavených na jednotlivé sbory za rok 2020 a kontrolou
úhrad z výpisů z banky není doplaceno 40 050,- Kč. V nejbližších dnech budou
dotčené sbory osloveni o urychlenou úhradu.
-

Jaromír Mikuška navrhnul, aby sborům, které dluží jakoukoliv částku za neuhrazené
členské příspěvky bylo pozastaveno schvalování vyznamenání pro členy jejich sborů

USNESENÍ č.12:
- VV pověřuje Jaromíra Mikušku oslovit sbory, které doposud neuhradili členské
příspěvky a urgovat urychlené doplacení dlužných částek.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č.13:
- VV schvaluje návrh Jaromíra Mikušky neschvalovat návrhy na vyznamenání
sborům, které neodvedli platby členských příspěvků za uplynulá období.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

11. Vyznamenání členů SDH okresu Břeclav
-

Jaromír Mikuška přednesl obdržené návrhy na vyznamenání členů SDH okresu
Břeclav s vysvětlením doporučení či nedoporučení ke schválení.

USNESENÍ č.14:
- VV schvaluje vyznamenání dle soupisu, který je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č.15:
- VV neschvaluje udělení Čestného uznání OSH pro SDH Nový Přerov.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

12. Inventarizace majetku OSH
-

Bohužel nelze dohledat aktuální seznam inventarizovaného majetku, nejaktuálnější
seznam je z roku 2018.

-

Byla vytvořena pracovní skupina v obsazení: Jiří Michna, Miroslav Tesař, Michal
Kotačka, Radim Bednář, Vlastimil Čermák a Jaroslav Mandák, která má za úkol
provést inventarizaci majetku do 30. října 2021

-

Na nejbližším jednání OORM bude projednán nákup plechové garáže, ve které by
mohly být uskladněny veškeré sportovní překážky v majetku OSH. Umístění
plechové garáže bude projednáno se zástupci SDH Drnholec. Nákup bude řešen
z možných dotačních titulů.
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USNESENÍ č.16:
- VV pověřuje pracovní skupinu provedením inventarizace majetku OSH do 30.
října 2021
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

13. Informace o jednání s účetní firmou EKRTOVÁ, s. r. o.
-

Iva Podlahová informovala o jednání s účetní firmou EKRTOVÁ, s.r.o., která dle
příkazní smlouvy z 2. ledna 2020 spravuje účetnictví OSH Břeclav. Bohužel jakýkoliv
úkon je zdlouhavý a složitý v rámci předávání informací, dokumentů. Navíc firma
neumí zpracovávat vyúčtování dotací získaných pro potřeby OSH Břeclav.

-

Iva Podlahová navrhuje hledat mezi členy SH ČMS osobu, která by byla ochotna
účetnictví OSH Břeclav převzít a dále zpracovávat.

USNESENÍ č.17:
-

VV bere na vědomí zprávu o jednání s účetní firmou EKRTOVÁ, s.r.o.

14. Ukládání dokumentů do Sbírky listin
-

vyjádření z Městského soudu v Praze ohledně uveřejňování dokumentů do Sbírky
listin (např. účetní závěrky apod.)

-

Uveřejnění za pomoci prostředníka (OSH/KSH) je možné pouze v rámci poskytnuté
plné moci.

-

Vkládání může tedy proběhnout následujícími způsoby:
a) SDH/OSH/KSH zašle dokumenty přímo na podatelnu Městského soudu
v Praze (poštou či datovou schránkou, pokud ji mají);
b) prostřednictvím vyššího pobočného spolku, avšak zde je potřeba plná moc od
zmocnitele;
c) prostřednictvím SH ČMS, kde není nutné zasílat plnou moc, jelikož v rámci
Kanceláře SH ČMS jsou dvě zmocněnkyně, které mohou tyto úkony provádět.

USNESENÍ č.18:
-

VV bere na vědomí informaci o ukládání dokumentů do Sbírky listin u
Městského soudu v Praze.

15. Žádost obce Uherčice o bezúplatný převod hasičské zbrojnice
-

-

Jaromír Mikuška informoval o současném stavu převodu budovy bývalé hasičské
zbrojnice v Uherčicích z majetku SH ČMS do majetku obce Uherčice. První žádost byla
podána v roce 2011, bohužel do dnešního dne není dořešena. Byl kontaktován
starosta obce Uherčice a ing. Jirota z SH ČMS, kterému byla zaslána urgentní žádost o
urychlené dořešení požadovaného převodu, který musí schválit shromáždění
starostů OSH.
Ze SH ČMS přišla 15. června 2021 odpověď od advokátky JUDr. Zdenky Čížkové
v tomto znění: „Vážený pane náměstku, dostala jsem od ing. Jiroty z SH ČMS k vyřízení
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-

žádost obce Uherčice o bezúplatný převod nemovitostí - pozemku p.č. st. 129/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m2, jehož součástí je stavba – budova č.p. 128
jiná stavba, zapsanému na LV 1063 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec Uherčice a katastrální území Uherčice
u Hustopečí. Tyto nemovitosti byly v katastru nemovitostí označeny jako nemovitosti s
nedostatečně identifikovaným vlastníkem a pokud by SH ČMS nepodniklo kroky k jejich
převodu do svého vlastnictví, propadly by státu. Nyní jsou tedy ve vlastnictví SH ČMS hlavního spolku.
Z dokumentů, které obec Uherčice poslala je zřejmé (a ing. Jirota mi to potvrdil), že v
obci nyní žádný sbor dobrovolných hasičů není. K projednání žádosti na SS OSH by tedy
mělo být doloženo vyjádření OSH Břeclav, v jehož obvodu majetek leží.
V příloze Vám posílám sken žádosti obce a výpis z usnesení z jednání zastupitelstva.
Problém však je, že v podstatě nelze zajistit užívací právo k nespecifikované nemovitosti
pro neexistující SDH Uherčice. Pouhý příslib obce může zastupitelstvo zrušit či nesplnit,
jeho vymahatelnost je nulová. Podle mého názoru by bylo lepší, kdyby obec majetek
odkoupila a peníze se složily na účet SH ČMS, z něhož by mohly být poskytnuty SDH
Uherčice, pokud vznikne. To je samozřejmě jen můj nápad, o němž by samozřejmě
muselo rozhodnout SS OSH. V každém případě bych však pro předložení návrhu na
darování nemovitostí obci Uherčice potřebovala mít Vaše písemné vyjádření k této
žádosti. Mohu Vás tedy o něj požádat?“
Jaromír Mikuška navrhuje s ohledem na skutečnost, že v obci Uherčice (okres
Břeclav) není v současné době registrován pobočný spolek SH ČMS a současným
vlastníkem nemovitosti je SH ČMS, nemá OSH Břeclav přímou souvislost s tímto
převodem, doporučit převod zmiňované nemovitosti řešit přímo mezi Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska – hlavním spolkem (IČ: 00442739) a Obcí Uherčice (IČ:
00283657).

USNESENÍ č.19:
-

VV pověřuje Jaromíra Mikušku zasláním dopisu (výpis z usnesení) na SH ČMS,
ve kterému bude doporučeno řešení převodu nemovitosti mezi SH ČMS a Obcí
Uherčice bez účasti OSH Břeclav.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

16. Příprava mimořádného shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav
-

Vzhledem k podané rezignaci starostky OSH Břeclav Leony je nutné svolat
mimořádné shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav, na kterém bude zvolen(a)
nový (á) starosta(ka). VV výbor bude potřeba doplnit o nového člena VV, popřípadě
dovolit náměstka starosty(ky).

-

Jaromír Mikuška navrhl uskutečnit shromáždění až v průběhu měsíce listopadu a
spojit ho s pravidelným pracovním shromážděním představitelů sborů.

-

Ostatní členové VV se spíše přiklánějí k dřívějšímu termínu konání shromáždění.

-

Předběžný termín je stanoven na 5. září 2021 v 9:30 hodin v kulturním sále
v Pasohlávkách.
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ BŘECLAV
Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 BŘECLAV
-

Jaromír Mikuška osloví sbory okresu Břeclav o návrhy možných kandidátů na post
starosty(ky), člena(ky) VV a popřípadě náměstka starosty v případě, že jeden ze
současných náměstků bude zvolen do funkce starosty(ky).

USNESENÍ č.20:
-

VV pověřuje Jaromíra Mikušku obesláním sborů informací o konání
mimořádného shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav a možném návrhu na
jednotlivé kandidáty do VV OSH Břeclav.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

17. Diskuze, různé
-

Jaromír Mikuška vznesl dotaz na notebook, který používala Leona Žárská. Notebook
byl údajně pořízen za 1 Kč a Leona Žárská si jej údajně ponechala. Nikde však není
vyřazovací protokol a v neposlední řadě nebyly z notebooku přehrány dokumenty,
zápisy z jednání OSH Břeclav včetně pořizované fotodokumentace z jednotlivých akcí
pořádaných OSH Břeclav.

18. Závěr
-

Jednání bylo ukončeno ve 21,55 hodin
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