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Zápis z jednání VV OSH Břeclav 
č. 11/VV2020 

Termín:  pondělí 11. dubna 2022 v 18:00 hodin 
Místo: Hasičská zbrojnice SDH Poštorná 

Přítomen: Mikuška Jaromír  Holkovičová Martina Čermák Vlastimil
 Podlahová Iva  Bednář Radim Jeřábek Leoš
 Kučera Zdeněk  Murínová Adéla  Nekvapil Martin 
 Ševc Stanislav Újezdský Radomír Stiburková Lucie (BHL) 

Omluven: Michna Jiří (OKRR) 

Nepřítomen:  

Host:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Nájemní smlouva na kancelář OSH 

3. Metodika objednávek OSH 

4. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů 

5. Zpráva o činnosti OORM 

6. Zpráva o činnosti OORP 

7. Zpráva o činnosti OORR 

8. Zpráva AZH 

9. Zpráva o činnosti BHL 

10. Informace ze shromáždění starostů OSH 

11. Diskuze 

12. 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 Adéla Murínová 

USNESENÍ č. 1: 

- VV schvaluje program jednání VV v předloženém znění. 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

2. Nájemní smlouva na kancelář OSH 

- V současné době probíhá v budově sídla OSH výměna oken a úprava vnitřních 

prostor kanceláří. Jaromír Mikuška předložil návrh na výměnu stávající 

„dvojkanceláře“ za jednu velkou o cca stejné plošné výměře. Nová kancelář se nachází 

na stejném patře jako kancelář stávající a více by vyhovovala současným potřebám 

OSH. 

- Jaromír Mikuška předložil novou nájemní smlouvu na pronájem kanceláře OSH a 

skladu. 

USNESENÍ č. 2: 

- VV schvaluje předloženou nájemní smlouvu a pověřuje starostu podpisem. 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

3. Metodika objednávek OSH 

- Martina Holkovičová představila systém při vyřizování objednávek zboží OSH 

v podobě objednávkového formuláře, který bude sloužit ke kontrole faktur. 

- Objednávkový formulář bude obsahovat iniciály objednavatele, objednávané zboží, 

formu úhrady a způsob doručení. Formulář bude zasílán starostovi OSH ke schválení. 

USNESENÍ č. 3: 

- VV schvaluje předloženou metodiku objednávek OSH 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

4. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů 

- Všichni členové VV se shodli na řádně připraveném a hladkém průběhu celého 

shromáždění. 

- Iva Podlahová vznesla námět, aby všichni, kdo v rámci shromáždění prezentují 

zprávu, ji měli připravenou v prezentaci, která čtenou zprávu doplňuje a je pro 

posluchače atraktivní. 

- Jaromír Mikuška upozornil členy VV, že by měla být účast na tomto typu jednání pro 

každého člena VV povinností. 

USNESENÍ č. 4: 

- VV bere na vědomí zhodnocení průběhu shromáždění představitelů sborů. 
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5. Zpráva o činnosti OORM 

- Iva Podlahová provedla zhodnocení školení vedoucích, které proběhlo 2. 4. - 3. 4. ve 

Velkých Pavlovicích. Školení absolvovalo dohromady 21 účastníků (vedoucí III 

složilo 8 účastníků, vedoucí II 1 účastník, rozhodčí II 3 účastníci, instruktor 2 

účastníci). V rámci školení se prostřídalo 7 školitelů. Školitelé se shodli, že 

přínosnější je nižší počet účastníků a proto bude další školení omezeno na celkový 

počet 35 účastníků včetně školitelů. Celkově bylo školení hodnoceno jako velmi 

přínosné. 

- Informovala o výši dotace na rok 2022 přidělených SH ČMS ze státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které dále 

blíže specifikovala. 

a) Výše dotace pro oblast vzdělávání vedoucích: 35 000,- Kč 
b) Výše dotace pro oblast volnočasových aktivit: 55 000,- Kč 
c) Výše dotace pro oblast přímé podpory činnosti – provozní náklady, včetně 

MTZ (OSH i SDH): 42 000,- Kč 
d) Výše dotace na MTZ táborových základen: 0,- Kč 

Přidělenou dotaci dle bodů a) – d) je nutné vyčerpat v plné výši, nebo oznámit její 
nečerpání případně nedočerpání pomocí Formuláře – Oznámení – Příloha č. 19 
metodického pokynu nejpozději do 30. 9. 2022. 

Dotaci NELZE převádět do jiných oblastí činnosti. 

e) Výše dotace na Specifické aktivity: 
➢ Snižování dopadů pandemie Covid-19 na děti a mládež: 0,- Kč 
➢ Propojování formálního a neformálního vzdělávání (akce se ZŠ a SŠ):  20 000,- Kč 
➢ Mezigenerační dialog: 20 000,- Kč 
➢ Zelená / udržitelná Evropa: 20 000,- Kč 

Přidělenou dotaci dle bodu 5) je nutné vyčerpat v plné výši, nebo nejpozději do 17. 4. 
2022 oznámit její nečerpání případně nedočerpání na e-mail dotace@dh.cz. Po tomto 
datu jsou částky v bodě e) pro OSH závazné. 

Dotaci NELZE převádět do jiných oblastí činnosti. 

Celková výše dotace pro rok 2022: 192 000,- Kč 

- Představila organizační zabezpečení hry Plamen, které se uskuteční 21. 5. 2022 

v Drnholci a zároveň upozornila, že se bude jednat o poslední okresní kolo dle 

aktuálně platných směrnic, neboť od 1. 9. 2022 dojde k vydání nové směrnice hry 

Plamen včetně dorostu.  

- Jaromír Mikuška vznesl připomínku, aby bylo OZ rozesláno na všechny sbory OSH a 

dále požádal o doplnění náčelníka štábu a vedoucího technické čety. Náčelníkem 

štábu byl určen Vlastimil Čermák a vedoucím technické čety Tomáš Kalous. 

- Iva Podlahová informovala o nastavení samostatného okresního kola disciplíny 60 m 

s překážkami. OORM se usnesla, že v rámci toho proběhne cca hodinová porada 

vedoucích, v rámci které budou seznámeni s konceptem nastaveným SH ČMS.  
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- Upozornila, že od 1. 9. 2022 bude závod požárnické všestrannosti změněn nově na 

závod hasičské všestrannosti a brannosti a první okresní kolo se bude konat na 

podzim 2023.  

- Dále navrhla termín výjezdního zasedání OORM, které se uskuteční 3. 9. 2022 a 

v rámci kterého proběhne shromáždění vedoucích kolektivů, kde bude projednán 

také kalendář soutěží.  

- Iva Podlahová vznesla požadavek na zakoupení notebooku na OSH pro zpracování 

potřebné agendy OORM. Předpokládaná částka, cca 15. 000 Kč, by byla čerpána 

z dotačního grantu. Možnosti zakoupení prověří Jaromír Mikuška. 

- Navrhla převod nepoužívané časomíry z majetku OSH do majetku SDH Poštorná. 

Možnosti prověří Radim Bednář. 

- Informovala o žádosti SDH Tvrdonice, který žádá o zapůjčení okresní časomíry a 

terčů. OORM se usnesla, že půjčování této techniky bude umožněno pouze členům 

OORM, kteří aktivně pracují s mládeží.  Žádosti bude vyhověno na základě 

předávacího protokolu (zápůjční list). 

- Požádala OSH o zakoupení nového poháru pro okresní kolo HRY PLAMEN. 

USNESENÍ č. 5: 

- VV schvaluje rozdělení dotace „Zelená / udržitelná Evropa“ na účast na 

okresním kole HRY PLAMEN ve výši 10 000,- Kč a 10. 000,- Kč bude poskytnuto 

sborům okresu Břeclav 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 6: 

- VV schvaluje rozdělení dotace „Mezigenerační dialog“ pro AZH ve výši 

10. 000,- Kč a 10. 000,- Kč bude poskytnuto sborům okresu Břeclav 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 7: 

- VV schvaluje OZ okresního kola HRY PLAMEN v doplněném znění. 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 8: 

- VV schvaluje nákup notebooku pro OORM v ceně do 15.000,- Kč a pověřuje 

starostu OSH jeho pořízením. 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ č. 9: 

- VV bere na vědomí zprávu o školení vedoucích. 
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6. Zpráva o činnosti OORP 

- Adéla Murínová informovala o vyhodnocení okresního kola hry Plamen, které 

proběhlo 22. 3. 2022 ve Velkých Němčicích. Krajské vyhodnocení proběhne 20. 4. 

2022 v Brně v rámci krajského zasedání rady prevence. 

- Pozvala členy VV na slavnostní vyhlášení vítězů POODM 2022, které proběhne 26. 5. 

2022 v sále OÚ ve Strachotíně. 

- Dále podala informaci o plánovaném školení PREVENTISTA III, které se uskuteční 

v květnu. 

USNESENÍ č. 10: 

- VV bere na vědomí zprávu o činnosti OORP. 

7. Zpráva o činnosti OORR 

- Radomír Újezdský podal informace o plánovaném okresním kole v požárním sportu, 

které se uskuteční 12. 6. 2022 v Kobylí. Dle přihlášených družstev se bude konat 

pouze požární útok. OZ pro toto okresní kolo zpracuje OORR. 

- Informoval o plánovaných zkouškách HASIČ III, které proběhnou v měsíci listopadu. 

USNESENÍ č. 11: 

- VV pověřuje OORR vypracováním OZ okresního kola v PS. 

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

8. Zpráva o činnosti AZH 

- Vlastimil Čermák informoval o setkání AZH, které se uskutečnilo 2. 4. 2022 v Kobylí. 

V rámci tohoto setkání proběhla také komentovaná prohlídka hasičské zbrojnice. 

Další plánovaná setkání jsou na měsíc srpen a listopad 2022.  

- Dále informoval o společné účasti s Jaromírem Mikuškou na krajském zasedání AZH, 

kde Josef Chlup obdržel bronzovou medaili hejtmana Jihomoravského kraje. 

USNESENÍ č. 12: 

- VV bere na vědomí zprávu o činnosti AZH. 

9. Zpráva o činnosti BHL 

- Lucie Stiburková poděkovala všem za účast na vyhlášení výsledků BHL, kde byla 

ovšem nižší účast ve srovnání s předchozími ročníky. 

- Dále informovala o činnosti BHL. V letošním roce by se mělo uskutečnit 11 závodů a 

první závod se uskuteční 14. 5. 2022. 

USNESENÍ č. 13: 

- VV bere na vědomí zprávu o činnosti BHL. 
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10. Informace ze shromáždění starostů OSH 

- Jaromír Mikuška podal informace ze shromáždění starostů OSH, které se uskutečnilo 

v sobotu 9. dubna 2022 v Přibyslavi. Jednání se konalo od 9 hodin do 15,30 hodin. 

V rámci jednání byl udělen 5ti členům SH ČMS „Záslužný Řád českého hasičstva“. 

- Na shromáždění zazněly zprávy o činnosti SH ČMS za uplynulé období, zpráva o 

hospodaření SH ČMS, zpráva o hospodaření Fire Edit s.r.o. (společnost vydávající 

časopis Alarm revue, společnost je ve ztrátě), zpráva o hospodaření HVP, a.s., zpráva 

o činnosti UKRR, byla představena nová forma výroční zprávy SH ČMS 

- Byly řešeny pohledávky jednotlivých OSH vůči SH ČMS – OSH Břeclav vše uhrazeno 

v daných termínech. 

- Schváleny převody nemovitého majetku SH ČMS – vyřešen převod (prodej za cenu 

určenou znaleckým posudkem) bývalé hasičské zbrojnice v Uherčicích (žádost z roku 

2011) na soukromého vlastníka. 

- Schváleno navýšení odvodu členských příspěvků z OSH na SH ČMS na 50,- Kč za 

každého člena (doposud odvody: 10,- Kč za mladé hasiče, 20,- Kč za hasiče). Pro OSH 

Břeclav to znamená při stejném počtu 2032 členů navýšení odvodu na 101.600,- Kč 

z dosavadních 35.620,- Kč (rozdíl 65.980,- Kč). Starosta OSH Břeclav hlasoval proti 

tomuto jednorázovému skokovému navýšení. Bohužel 46 starostů OSH bylo pro 

přijetí návrhu, 4 starostové byli proti, 18 starostů se zdrželo. 

- Jaromír Mikuška při svém hodnocení neskrýval rozčarování ze samotného průběhu 

shromáždění, které dle jeho názoru bylo v některých bodech zmatečné a nebylo 

dostatečně připravené. Např. v bodu převodu nemovitého majetku bylo předneseno 

jiné znění usnesení, než bylo zasláno jednotlivým starostům před konáním 

shromáždění. Na základě jeho upozornění bylo toto usnesení upraveno do správného 

znění a následně schváleno. Materiály k navýšení odvodu členských příspěvků 

nebyly starostům doručeny vůbec a byly předneseny až přímo na shromáždění. 

USNESENÍ č. 14: 

- VV bere na vědomí zprávu ze shromáždění starostů OSH. 

11. Diskuze 

- Došlá pošta je vyřizována dle požadavků nebo rozesílána určeným sborům či členům 

VV. 

- V sobotu 23. dubna 2022 se uskuteční shromáždění představitelů OSH JmK. Dle 

stanoveného klíče budou OSH Břeclav zastupovat 3 představitelé: Jaromír Mikuška, 

Iva Podlahová, Martina Holkovičová. 

- Datová schránka SDH (DS): členové VV zvýší aktivitu u SDH okresu při zřizování 

datových stránek, prioritně a příkladem ve svých domovských sborech. V nejbližších 

dnech bude na sbory rozeslán informační mail s metodikou zpracovanou KSH JmK. 

K 11. dubnu mají zřízenu DS: SDH Kobylí, SDH Křepice, SDH Novosedly, SDH 

Poštorná, SDH Rakvice, SDH Vlasatice. Pokud si sbor DS zřídí, pošle na OSH zprávu o 

zřízení DS. 
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- Metodický pokyn č. 1_2020 k registraci nového a odhlášení stávajícího člena SH ČMS 

bude novelizován. Úpravu provede Jaromír Mikuška a Iva Podlahová s platností od 

1.11.2022 

- Tisk plastových členských průkazů: 

➢ Kancelář SH ČMS bude odesílat objednávky ve čtyřech termínech ročně (květen, 

červenec, září, listopad). Okresní sdružení tak budou mít přehled, do kdy mohou 

shromažďovat požadavky od SDH a kdy průkazky obdrží po odeslání objednávky. 

➢ Plastové členské průkazy lze tisknout i na KSH JmK 

➢ Pokud nebude v centrální evidenci u člena fotografie nebude plastový 

členský průkaz vystaven. 

➢ Po dohodě s dodavatelem členské průkazy SH ĆMS již nebudou obsahovat kód 

EYCA. Projekt EYCA bude ovšem pro mladé hasiče stále dostupný přes ČRDM, 

buď formou evropské karty, kterou vyrobí přímo ČRMD, nebo formou mobilní 

aplikace EYCA. 

- SDH Krumvíř dodal dokumenty k aktualizaci dat ve spolkovém rejstříku a v centrální 

evidenci doplnil chybějící hlášení o činnosti za rok 2020 a 2021. 

- Aktualizované dokumenty do spolkového rejstříku stále nedodal SDH Hrušky, SDH 

Moravský Žižkov 

- Přístup do centrální evidence stále nemá zřízen SDH Hrušky 

- Jaromír Mikuška přednesl návrh na vytvoření „Záslužné medaile OSH Břeclav“, která 

by sloužila pro vyznamenávání mimo Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. 

- Jaromír Mikuška přednesl návrh ocenit na jarním shromáždění představitelů v roce 

2023 členy jednotlivých okresních odborných rad. 

- Adéla Murínová předala hasičské zboží (jmenovky, výložky na vycházkovou 

uniformu) 

12. Závěr 

- Jednání bylo ukončeno 20,45 hodin. 


