Zápis z jednání VV OSH Sokolov 11. 6. 2020
přítomni: Miroslav Lukáš, Jiří Kiss, Tomáš Váňa, Tomáš Katzer, Erich Kříž, Slávka Sovičová,
Petr Maxa, Lenka Marková, Romana Vincencová (revizor)
omluveni: Pavel Hadžega,
nepřítomni: 0
Jednání řídil starosta Miroslav Lukáš:
1) Shromáždění delegátů SDH okresu Sokolov.
2) Zápisy a jednání okresní rady mládeže.
3) Různé.
Ad 1) Všemi hlasy schválen termín konání shromáždění na 4. července 2020 od 10.00 na statku
v Březové.
VV navrhl toto složení příštího VV – 9 členů (starosta, 2 náměstci starosty, 3 vedoucí odb. rad, 3
členové).
Jako starostu navrhuje VV Miroslava Lukáše.
Na 1. náměstka navrhuje VV Petra Maxu.
Na 2. náměstka navrhuje VV dva kandidáty – Lenku Markovou a Slávku Sovičovou.
VV navrhuje jako kandidáty na vedoucího odb. rady mládeže Radka Grapu a Tomáše Katzera.
Na vedoucího odb. rady prevence navrhuje VV Tomáše Váňu a odb. rady velitelů Jiřího Kisse.
Jako členy nového VV navrhuje stávající VV Ericha Kříže, Pavla Hadžegu (s ohledem na jeho
zdravotní stav) a neúspěšného kandidáta na 2. náměstka starosty.
Na předsedu kontrolní a revizní rady navrhuje VV Romanu Vincencovou, za členy navrhuje p.
Svobodovou (SDH Chodov), pp. Flodrovou a Musilovou (SDH Kynšperk).
Za delegáty na krajské shromáždění navrhuje VV budoucího starostu a jeho dva náměstky.
Na celostátní sjezd navrhuje VV nového starostu, případně jeho prvního či druhého náměstka.
Jako řídícího shromáždění navrhuje VV Ericha Kříže.
Na zapisovatele navrhuje VV Petra Maxu.
Na ověřovatele zápisu navrhuje VV Jiřího Kisse a Slávku Sovičovou.
Ad 2) Starosta rozebral zápis rady mládeže z 19. 5. VV schválil nákup pojízdného boxu s vlastním
dovybavením. Cena boxu – cca 18.000,- Kč (včetně dovybavení). VV souhlasí s použitím
při soutěžích. Nákup a dovybavení zajistí T. Katzer a L. Marková do 30. 9. Po vybavení boxu bude
určena zodpovědná osoba, která se o box bude se vším všudy, včetně průběžného dovybavení, starat
a bude za něj také plně zodpovědná.
Ad 3)
 Rozdělení dotační částky na mzdy a odměny, zasílané ústředím, rozhodne nový VV.
 T. Katzer informoval o soutěži PO očima dětí. Pracovalo se on-line. Zmatek byl kolem
uzávěrky odevzdání, kdy ústředí stanovilo jiný postup, než nakonec prosadil kraj (krajská
rada mládeže).
 T. Katzer seznámil VV s tím, že se obnovuje na úrovni kraje hasičský sport. Neděje se tak
na úrovni ligy, ale místních pohárů, včetně Variády (3-4 závody).
 VV výbor schválil, že S. Sovičová provede výběr členů s členstvím 40+ let včetně (počítáno
od 15 let věku) pro udělení čestného uznání VV, které bude předáno příslušným delegátům
při shromáždění 4. 7.
 Starosta prověří u právníka možnost náhrady škody od Grůzy (odsouzený bývalý starosta za
zpronevěru).





Na závěr seznámil starosta VV s průběžným výsledkem hospodaření, kdy za rok 2019 se
například jedná o cca 116 tis. Kč příjmu a 107 tis. výdajů. Přesná vyčíslení budou
přednesena při shromáždění. VV schválil tuto rámcovou zprávu s tím, že po upřesnění a
kontrole revizní radou bude předložena shromáždění ke schválení.
Další VV OSH Út 4. 7. v 9.00 v Březové (statek).

Zapsal: Erich Kříž
Ověřili: Miroslav Lukáš, Tomáš Váňa

