
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje 

Kšírova 45, 619 00 Brno 
 
 

Zápis 
 

Ze shromáždění představitelů OSH Jihomoravského kraje, které se konalo dne 12. 11. 2011 v prostorách základní 
školy v Těšanech od 10.00 hod. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha) 

Hosté:  JUDr. Osvald Antonín – koordinátor krizového řízení a bezpečnosti, Ing. Karger Jan – náměstek starosty SH 
ČMS – ředitel ÚHŠ Jánské Koupele, plk. Ing. Pelikán Jiří  - ředitel HZS Jmk., Ing. Vymazal Antonín – starosta obce 
Těšany. 
 

Shromáždění představitelů OSH Jmk zahájil a řídil Ivan Musil 
 
Před vlastním zahájením byli všichni přítomni vyzváni, aby minutou ticha uctili památku zesnulých hasičů. 
Po tomto aktu následovalo seznámení s programem dnešního shromáždění. 
 
Program 
1) Zahájení, přivítání hostů 
2) Schválení programu jednání 
3) Volba návrhové komise, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 
4) Zpráva o činnosti KSH Jmk 
5) Zpráva starosty KSH Jmk o projektu OO 
6) Zpráva o hospodaření KSH Jmk od 1. 1. 2011 – 30. 9. 2011 
7) Zpráva Krajské kontrolní revizní rady KHS Jmk 
8) Zpráva o činnosti odborných rad 
9) Návrh na zvýšení členských příspěvků v Jmk 
10) Diskuse 
11) Předání morálního ocenění 
12) Návrh na usnesení 
13) Schválení usnesení 
14) Závěr 
 

Přítomno je 32 delegátů, 4 omluveni, 5 neomluveno, 6 hostů. 
Shromáždění představitelů OSH Jmk je usnášení schopné. 
 
1) Zahájení přivítání hostů 
Řídící shromáždění přivítal hosty a všechny přítomné zástupce OSH. Starosta obce Těšany se připojil k přivítání 
a  poděkoval za práci dobrovolných hasičů. Při této příležitosti předal JuDr. Osvaldovi Pamětní knihu k 870 letům 
od první písemné zmínky trvání obce Tvarožná. 
 
2) Schválení programu jednání 
Řídící shromáždění přednesl program dnešního shromáždění. Dotázal se, zda jsou připomínky, nebo doplnění 
programu. Připomínky nebyly žádné. Nechal tedy hlasovat, aby se shromáždění řídilo tímto programem. Program 
byl jednohlasně schválen.  
 
3) Volba návrhové komise, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 
Do návrhové komise byli navrženi. Kondler Václav, Hanák, Souček Rudolf. Návrhová komise byla jednohlasně 
schválena. 
Zapisovatelem byl navržen Mazzolini Jindřich. Návrh byl jednohlasně přijat. 



Ověřovateli zápisu byli navrženi: Bejlek Jaroslav, Vyšinka Zdeněk. Návrh byl jednohlasně přijat. 
 
4) Zpráva o činnosti KSH Jmk. 
Zprávu o činnosti přednesl starosta KSH Gargula Josef. Přivítal všechny přítomné hosty a účastníky shromáždění. 
Vedení kraje (náměstci a starosta) se scházelo nepravidelně a většinou řešilo neodkladné záležitosti s přípravou 
zasedání starostů OSH, nutné vyřizování záležitostí spojených s odsouhlasením žádostí o udělení krajských 
a  vyšších ocenění členů SDH a záležitosti kolem projektu SKLOO. Výkonný výbor se sešel od volební schůze 
celkem 6x a na těchto zasedáních se řešili otázky tak jak jich časové období a potřeba přinášela. Řešily se krajské 
soutěže, kdo je bude organizovat, shánění finančních prostředků, materiální a personální zajištění akcí apod. 
Zápisy z jednání jsou zveřejněny na www.kshjmk.cz.  Stránky se pravidelně obnovují a je na vás jaké aktuální 
informace do nich budete přidávat. Stránky inovují Jandová Zdeňka a Mazzolini Jindřich. Je třeba, aby odborné 
rady zasílaly příspěvky a tím informovali členskou veřejnost o dění v kraji. Příspěvky je možno zasílat na e-mail: 
kshjmk@seznam.cz.  
Abychom mohli lépe zpracovávat zápisy ze všech porad, navrhuji zakoupit kvalitní diktafon, který zaznamená vše, 
co se na poradách projedná a po zápisu tento odsouhlasí zvolený ověřovatel. 
Na shromáždění starostů OSH jste všichni byli anebo jste tam měli svého zástupce. Z úst starosty SH ČMS ing. 
Richtera Karla jste slyšeli o setkání starostů KSH s hejtmany krajů ČR, které se uskutečnilo na základě jednání 
úzkého grémia starostů KSH a mělo za úkol zmapovat situaci ve financování hasičů v jednotlivých krajích a pokusit 
se dohodnout s hejtmany o nějakém sjednocení v rámci krajů ČR. Po vzájemné diskusi jsme zjistili, že každý kraj 
má jiná pravidla a záleží pouze na vzájemné dohodě mezi hejtmany, zastupiteli těchto krajů a občanskými 
sdruženími toho daného kraje. O tomto prvním setkání byl sepsán zápis, který byl zaslán asociaci krajů a dohodli 
jsme se o dalším setkávání na úrovni starostové krajů a hejtmani krajů. Na zasedání byl pozván i starosta sdružení 
a setkání považoval za úspěšné, i když se ho nemohli zúčastnit všichni hejtmani krajů. 
Revizní komise KSH mě na posledním zasedání dala za úkol požádat projekční firmu Stavoprojekt Olomouc, která 
zpracovala projektovou dokumentaci na výcvikové a školicí centrum, které se z finančních prostředků Jmk mělo 
budovat v Miroslavi, o projektovou dokumentaci na toto centrum. Toto mi bylo přislíbeno předsedou 
představenstva RNDr. Luďkem Šťastným.  Dosud se tak nestalo. Jsem s touto firmou v kontaktu, a jakmile se vyřeší 
administrativní záležitosti, budeme tuto dokumentaci mít. Na základě telefonického rozhovoru bylo dohodnuto, 
že plány dodají 15. 11. 2011. 
Poděkování všem OSH, kteří organizovali krajské soutěže, sborům, kteří kraj reprezentovali na MR ČR. 
 
5) Zpráva starosty KSH Jmk o projektu OO 
Starosta KSH podal informace o průběhu a ukončení projektu SKLOO (specializační kurzy lektorů ochrany 
obyvatelstva v jihomoravském kraji). Zahájení projektu, který byl schválen Jmk byl zahájen 1. 7. 2010 a dle plánu 
ukončen 1. 10. 2011. Ukončení udržitelnost projektu je 30. 9. 2016. Podrobné informace jsou obsaženy 
v materiálech, které jste dostali na poradě KSH při zahájení projektu. 
Co se týká majetku, který jsme z tohoto projektu získali, bude nutné rozhodnout o jeho rozdělení mezi jednotlivé 
OSH. Jedná se o PC a člun. V současné době jsou PC uloženy v kanceláři OSH Brno-venkov a člun je na záruční 
opravě u dodavatele fa. ZAHAS a bude prozatím uložen v Jánských Koupelích, než rozhodneme, komu ho 
přidělíme a za jakých podmínek. PC by měli být k dispozici lektorům, kteří byli vyškoleni k tomuto projektu. 
Vedení kraje navrhuje rozdělení PC takto: 1x Fabianová Jitka – účetnictví kraje, 1x Jandová Zdeňka – náměstek 
starosty KSH, 1x Mazzolini Jindřich – vedení webových stránek, 1x kancelář  KSH, 7x rozdělení na OSH, 2x záloha. 
Celkem 13 ks PC. Navrhuji tento návrh dát do usnesení. V současné době probíhá audit tohoto projektu. 
 
6) Zpráva o hospodaření KSH Jmk za období od 1. 1. 2011 – 30. 9. 2011 
Zprávu o hospodaření přednesla Jitka Fabiánová. Zpráva je založena u KKRR a je k dispozici k nahlédnutí. 
 
7) Zpráva KKRR Jmk 
Zprávu o činnosti KKRR přednesl předseda KKRR Bejlek Jaroslav.  
Scházíme se na ročním zhodnocení vytyčených úkolů KSH Jmk a programu činnosti SH ČMS na  období let 2010-
2015. Poslední shromáždění představitelů OSH se konalo 17. 4. 2010 v Brně - Holáskách. Bylo zde zvoleno vedení 
KSH na 5 leté období.  
Od té doby probíhaly jednání: VV KSH – 22. 6. 2010, vedení KSH – 6. 9. 2010, VV KSH – 16. 9. 2010, VV KSH – 4. 11. 
2010. Zde bylo projednání činnosti KSH s určením, že každý měsíc proběhne jednání vedení  KSH a každé 3 měsíce 
VV KSH. 
KKRR zasedala 11. 11. 2010.  

http://www.kshjmk.cz/
mailto:kshjmk@seznam.cz


Na zasedání VV KSH dne 15. 2. 2011 bylo projednán požadavek na společné jednání VV KSH a KKRR. Bylo 
dojednáno, že postačí účast předsedy nebo místopředsedy KKRR.  
Dne 23. 2. 2011 KKRR na svém zasedání projednávala stížnost ing. Šrůtka Jana z SDH Brno-Královo pole.  Jednalo 
se o neproplacení faktury spojené s účasti na závodech v Litomyšli ve dnech 9. – 11. 7. 2010 v celkové částce 
10 000 Kč (úhrada PHM). Faktura byla zamítnuta z rozhodnutí VV KSH dne 15. 2. 2011. Důvod: Faktura byla 
doručena po termínu dne 14. 2. 2011, kdy byl již uzavřen rok minulý. Problém v nečitelném razítku a obsah 
faktury nevystihoval na jaké náklady. Přiloženy pouze účty na PHM. VV KSH dne 15. 2. 2011 fakturu neproplatit. 
S tímto rozhodnutím souhlasí i KKRR. 
Další zasedání VV KSH bylo 28. 4. 2011 a 13. 9. 2011. Průběh všech jednání byl v souladu s právními předpisy. Jako 
host se pravidelně zúčastňoval za KÚ Jmk JuDr. Osvald Antonín. Předmětem jednání bylo a je průběh hospodaření, 
dotace na činnost sdružení. Byla podána informace o projektu pro školení civilní obrany – uvolnění finanční částky 
na tuto akci. Návrh dotace a činnost ZH. Schválení dotací pro postupující družstva do vyšších soutěží. Velký 
problém je s areálem výcvikového centra v Miroslavi – (4 200 000,- Kč). Tento projekt je financován KÚ Jmk. Zatím 
je zajištěn projekt. Jednání 17. 9. 2010. Za KSH jsou zástupci Gargula Josef a Kondler Václav. 
Byla připomínka k výzbrojně požární ochrany. Na SH ČMS byl zaslán dopis, v němž VV KSH žádá o řádné 
prošetření, vyšetření a stanovením odpovědnosti v kauze VPO. Dopis a vyjádření došel. 
Informace k webovým stránkám: stánky jsou plně funkční a je možno zasílat příspěvky, připomínky, pozvánky, 
informace. 
KKRR doporučuje zmobilizovat odbornou radu prevence a zkvalitnit evidenci členské základny v centrální evidenci. 
Dále rada doporučuje provést školení hospodářů SDH, členů revizních rad SDH, OSH, KSH. Zkontrolovat dohody 
o  hmotné zodpovědnosti a zabezpečit inventarizaci majetku KSH Jmk. 
Předmětem posledního jednání KKRR byla kontrola Účetní ch dokladů a pokladní knihy. Pokladní kniha je vedena 
v PC programu. Doklady byly předloženy za období leden – srpen 2011. Složenky příjmové a výdajové doklady 
nejsou nalepeny na jednotlivých listech (chronologické uspořádání), nejsou vedena čísla dokladů. Kontrolou bylo 
zjištěno, že nejsou zaúčtovány všechny doklady v pokladní knize. Konečný zůstatek vedený v pokladní knize 
nemůže souhlasit s předloženými doklady. 
Doporučení: při následné kontrole dodat účetní doklady nalepené na samostatných listech chronologicky 
uspořádané a zaevidované. Ke každému dokladu napsat výdajový nebo příjmový doklad s pořadovým číslem 
a  řádně vyplněné. Provést fyzickou kontrolu pokladny. KKRR doporučuje z důvodu malého pohybu transakcí 
provádět kontrolu KSH Jmk 2x ročně. 
V příštím roce KKRR se bude konat 3x s následujícím programem: Zvýšit pozornost a věnovat důkladnou kontrolu 
finančních prostředků se zaměřením na vedení účetnictví. Provést fyzickou kontrolu majetku KSH Jmk, označení 
materiálu a jeho uložení. 
Provést školení hospodářů v rámci SDH, OSH a KSH. Seznámení s podvojným účetnictvím. Dále vypracovat 
metodické pokyny pro provádění kontrolní činnosti na KSH, OSH, SDH. 
V závěru předseda KKRR poděkoval za dobře vykonanou práci všech hasičů. 
 
8) Zpráva o činnosti odborných rad 
KORM: 
V letošním roce se KORM sešla pouze 2x, a to při každoročním setkání vedoucích ORM v Přibyslavi 2. 4. 2011 a pak 
v období před krajskými koly hry Plamen a dorostu. Na těchto poradách se řešilo vše, co se týká práce a problémů 
v oblasti výchovy mládeže. Hodnotil se průběh okresních kol mládežnických soutěží a příprava krajských kol. 
Organizací krajské soutěže pro dorost byl pověřen okres Brno – venkov. Soutěž se konala 11. 6. 2011 
v Přísnoticích. Proběhla celkem bez problémů, až na malé nedostatky, které byly způsobeny vinou vedoucího 
KORM. 
Na prvním místě v kategorii dorostenců se umístili chlapci z SDH Mistřín, kteří na MČR obsadili 9. Místo. 
V dorostenkách zvítězila děvčata z Ivanovic na Hané, na MČR potom dosáhla celkové 5. místo. 
V kategorii jednotlivců si postup vybojovali: 
Radim Skládaný           SDH Viničné Šumice  MČR - 19. místo 
Jiří Malík                       SDH Viničné Šumice   MČR - 23. místo 
Svatopluk Vachun       SDH Hrubá Vrbka       MČR - 32. Místo 
 
V kategorii děvčata z krajského kola na MČR postupovaly a náš kraj reprezentovaly: 
Lucie Pospíšilová           SDH Borotín                   MČR – 18. místo 
Veronika Malíková        SDH Viničné Šumice      MČR – 22. místo 
Hanka Sklenská              SDH Vítonice                  MČR – 3. místo 



Hra Plamen se odehrála na stadionu ve Slavkově u Brna na okrese Vyškov 18. 6. 2011. V konkurenci 7 družstev se 
nejlépe vedlo zástupci okresu Hodonín SDH Kozojídky. Toto družstvo nás reprezentovalo na MČR hry Plamen 
v Ostravě, kde obsadilo celkově 12. místo. 
 
Odborná rada velitelů 
Zprávu podal ing. Letocha Tomáš 
Odborná rada velitelů se letos sešla na dvou zasedáních. Řešily se zde jak organizační záležitosti, tak i návrhy 
a  změny z ÚORV. Rada zahájila spolupráci s HZS Jmk po dohodě s ředitelem plk. Ing. Pelikánem. Vedoucí služeb 
poskytl informace o novinkách a změnách v dokumentech na spolupráci HZS a dobrovolných jednotek. 
Ve spolupráci s OSH Hodonín byla uspořádána krajská soutěž v PS. 
Umístění: Muži družstvo Mistřín – 1 místo, Starý Lískovec – 2 místo, Zbraslav – 3 místo 
                  Ženy: družstvo Miroslav – 1 místo, Ivanovice na Hané – 2 místo, Zbraslav – 3 místo 
 
Krajská odborná rada prevence 
Zprávu přednesl vedoucí rady Dufka Josef. Tato rada nepracuje tak jak by měla. Nejsou ustaveni členi odborné 
rady. Tento problém je i na jiných OSH. 
 
Aktiv zasloužilých hasičů 
Zprávu o činnosti přednesl Ladislav Švejda. 
Na schůzové činnosti od 1. 1. 2011 byl plán plněn jak krajem, tak okresními aktivy. Ozdravného pobytu se 
zúčastnilo 39 zasloužilých hasičů a rodinných příslušníků. 
Okresní aktivy měly vypracovaný a přijatý vlastní plán činnosti. Jsou ustanoveny na všech okresech Jmk. Jejich 
činnost je přizpůsobena podmínkám jednotlivých okresů. Výroční zasedání uspořádaly všechny okresy a na 
jednání jsou zváni i zasloužilí funkcionáři a nositelé řádu sv. Floriána. Některé OA pořádají i setkání za účasti 
rodinných příslušníků. 
Na zasedání v měsíci červenci byl projednán program říjnového výročního setkání ZH včetně propagace a účasti. 
Vedoucím OA bylo uloženo toto projednat na jednáních VV OSH. Dále značnou pozornost věnujeme vedení 
kroniky. K  výročím ZH zasíláme blahopřání a starším členům 80 let pak i hudební blahopřání. 
Nezapomínáme i na smutné události v našem životě. Při úmrtí našeho člena, pokud jsme informováni včas, 
zúčastníme se smutečního obřadu. 
V činnosti krajského aktivu dodržujeme pravidlo, že krajské vedení aktivu ZH zastřešuje a pouze koordinuje 
činnost OA. 
Navrhl udělat seznam nositelů řádu sv. Floriána. Další připomínku měl k nedostatečnému udělování morálního 
ocenění funkcionářům, na které se zapomíná. 
 
Početní stav ZH k 30. 9. 2011 
 

Okres Uděleno titulů Zemřelo Žije % 

Mužů Žen 

Blansko 35 8 25 2 0,6 

Brno-město 22 18 3 1 2,7 

Brno-venkov 23 11 12 0 0,7 

Břeclav 20 9 11 0 1,4 

Hodonín 31 14 14 3 2,2 

Vyškov 27 10 16 1 0,8 

Znojmo 43 13 30 0 0,9 

      

Celkem 201 83 111 7 0,92 

 
 
9) Návrh na zvýšení členských příspěvků v Jmk 
Návrh na zvýšení přednesla Jandová Zdeňka. Podala podrobné informace k této otázce. Rozpis příspěvků byl 
přiložen k materiálům, které obdržel každý účastník. 
 
 



10) Diskuse 
Ing. Jaroslav Schulc CSc. měl dotaz ohledně financování projektů Miroslav a SKLOO. Tyto projekty by měly být také 
předmětem kontroly KKRR. Jsou sice samostatné účty, ale zodpovídá KSH. 
Plk. Ing. Pelikán Jiří podal návrh, aby krajská soutěž byla pořádána společně s HZS. Společně se starostou KSH 
přijal na krajském operačním středisku delegaci gubernátora leningradské oblasti. Měli zájem o to, jak funguje 
systém dobrovolných jednotek. 
Příprava plánu předávání informací, školení od HZS k SDH – jednodenní doškolování velitelů dobrovolných 
jednotek (čtvrtletně na učilišti v Líšni). Hovořil o finančních problémech a financování provozu HZS v příštím roce. 
 
JuDr. Osvald Antonín omluvil hejtmana Jmk. Přítomné seznámil s tím, že Jmk bude podporovat dobrovolné hasiče. 
Dotace 35 000 000 není určena pro sdružení ale pro zásahové jednotky. Podařilo se prosadit pro KSH 700 000,- Kč. 
Hovořil o novém způsobu rozdělování dotací SH ČMS, který je v jednání. 
 
Ing. Karger Jan podal informace o vzdělávání. Hovořil o univerzitě 3. věku. Bylo vytvořeno nové vzdělávání a to 
pod názvem Univerzita dobrovolného hasiče. Je určena pro funkcionáře na úrovni OSH a vyšší stupně. Informoval 
o financování tohoto vzdělávání. Podrobnosti jsou v metodice na www.dh.cz. Hovořil o dalších možnostech 
školení. Doporučuje využívat možnosti vzdělávání. 
 
Kondler Václav popřál vyznamenaným. Informoval o projektu Miroslav s tím, že částka 4 200 000 byla určena na 
plány. Starosta OSH hovořil s p. Šťastným, který by měl dodat ještě nějaké věci. Počká se do konce roku. Hejtman 
Jmk ujistil starosty OSH, že projekt bude pokračovat ve výstavbě. Vyjádřil nespokojenost se stavem VPO. 
 
Ing. Šchulc Jaroslav podal také informace ohledně VPO. V minulosti vypracoval zprávu o stavu VPO, kterou najde 
a  dá k dispozici. Dále měl připomínky k odborné radě prevence-jaké mají možnosti, kde nemůžou uplatnit tuto 
odbornost a proč. 
 
Ing. Karger Jan reagoval na příspěvek ing. Schulce. Školy provádějí základní školení podle zákona – požární 
preventista. Vyšší stupeň je požární technik. 
 
Bejlek Jaroslav informoval o konání 1. ročníku soutěže o nejlepší historický prapor, kterou pořádala fa. Červinka 
dne 17. 9. 2011 pod záštitou plk. ing. Pelikána Jiřího. Dne 22. Září 2012 se bude konat 2. ročník této soutěže pod 
záštitou hejtmana Jmk. Kdo má zájem o publikační knihu nebo DVD, je možno si ji objednat. 
 
Procházka Ludvík předal starostovi KSH pamětní medaili k 20 výročí obnovení HVP. Dále vyjádřil svůj názor na 
udělování morálního ocenění. Ocenění udělovat postupně, tak aby při nějakém výročí bylo velké množství medailí 
(velká finanční částka najednou). Vyslovil svůj názor na výši členských příspěvků. Navrhuje 100,-Kč. 
 
Fabiánová Jitka se také vyjádřila k výši členských příspěvků. 
 
Jandová Zdeňka zdůvodnila návrh na zvýšení členských příspěvků. Je to jen nezávazný návrh. V příštím roce nelze 
spoléhat na nějaké dotace. 
 
11) Předání morálního ocenění 
Hejtman Jmk JUDr. Michal Hašek vyznamenal medailí krajského úřadu tyto naše členy: 
Bronzová medaile:  
Stanislav Šíma – OSH Hodonín, Zdeněk Vyšinka – OSH Brno – město, Jana Štelclová – OSH Brno – venkov, Bartel 
Jiří OSH Znojmo, Milan Krahula – OSH Vyškov, 
 
Stříbrná medaile:  
Jitka Fabianová – OSH Vyškov, Ivan Musil – OSH Vyškov 
 
12) Návrh na usnesení 
Návrhová komise přítomné seznámila s tímto návrhem na usnesení:  
 

 
 

http://www.dh.cz/


Usnesení 
Shromáždění představitelů OSH Jmk konané dne 12. 11. 2011 v Těšanech 

 
Schvaluje: 
1) Zprávu o činnosti KSH Jihomoravského kraje 
2) Zprávu o činnosti Krajské odborné rady velitelů, zprávu Krajské odborné rady mládeže 
3) Zprávu Krajské kontrolní revizní rady 
4) Zprávu o hospodaření 
 
Bere na vědomí 
a) Návrh na zvýšení členských příspěvků KSH Jmk 
b) Ukládá pí. Fabiánové Jitce řádně dopracovat účetní doklady do konce února 2012 
c) Diskusní příspěvky 
 
13) Schválení usnesení 
Po seznámení s návrhem na usnesení bylo přikročeno ke schválení. Usnesení bylo jednohlasně přijato. 
 
14) Závěr 
Po vyčerpání všech bodů programu řídící shromáždění ukončil dnešní jednání a popřál všem přítomným mnoho 
úspěchů v dalším období. 
 
 
 
 
 
 
 
                                ověřil                                                                                        zapsal 
                         Bejlek Jaroslav                                                                     Mazzolini Jindřich 
                        Vyšinka Zdeněk 


