Zápis z VV OSH SOKOLOV ze dne 8. 4. 2021
Přítomní: Petr Maxa, Sláva Sovičová, Tomáš Váňa
Přítomni online: Tomáš Katzer, Radek Grapa, Erich Kříž, Jiří Kiss
Omluveni: Miroslav Lukáš, Marie Kastlová
Člen KRR: Lenka Marková
Starostka přivítala všechny přítomné, omluvil nepřítomné a zahájila schůzi výkonného výboru.
Zapisovatelem byl zvolen pan Petr Maxa a ověřovatel pan Tomáš Váňa.
Program a zápis:
1. Kontrola usnesení VV OSH ze dne 11. 3. 2021
Provedena kontrola usnesení z VV OSH.
Ad 1.
 OSH Sokolov bude navrhovat a předávat ocenění (čestné uznání) členům OSH Sokolov po
členství min. 50 let (hlasování o uvedeném návrhu: 5 pro, 0 proti). Následně bude
provedeno předání na VVH SDH. V případě podnětu z SDH bude termín předání upraven
(oslavy, výročí, narozeniny členů SDH).
TRVÁ


Podepsané evidenční karty sborů – GDPR, přihlašování – odhlašování členů, členské
příspěvky
Stále nejsou předány na OSH všechny evidenční karty od některých SDH. Starostka OSH
provede kontaktování SDH a bude urgovat jejich dodání na OSH.
TRVÁ - Stále není dodáno od všech (K. Poříčí, H. Slavko, Krásno), starostka urguje



Různé
o Odborné rady provedou návrhy složení odborných rad, které bude následně schváleno
na VV OSH. OORP žádá uvolnění peněz na ocenění dětí ze soutěže POODM.
 OORM se sešla, je schváleno složení, zápis je z jednání OORM byl předán na
OSH
 TRVÁ: OORP se nesešla (důvodem je epidemie COVID19) (do 25. 3. předá
T. Váňa odměny za POODM za rok 2020) Provedeno
ORR se nesešla (důvodem je epidemie COVID19)

Ad. 2
 Je potřeba dopracovat inventarizaci majetku. TRVÁ
 Je potřeba dopracovat dotace za rok 2020 Vyřešeno
 Starostka je pověřena připravit předpisy plateb pro SDH k odvodům členských příspěvků
členů SH ČMS OSH Sokolov.
TRVÁ- Předpis připraven, SDH předán, jednotlivá SDH dle předpisu odvedly členské
příspěvky na OSH. Krásno, Kynšperk n. O., Rotava stále nezaplatilo členské příspěvky
(odklad z důvodu pandemie COVID19 domluven odklad do 16. 4. 2021, na SHČMS je
odvedeno za OSH
 Je potřeba provést kontrolu a nápravu dokumentů SDH uložených ve Veřejném rejstříku
a sbírce listin (www.justice.cz).
TRVÁ - Podklady do rejstříku: stále trvá - 1/3 dokumentů u SDH je stále neaktuální,
doklady u OSH jsou stále neaktuální
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Ad. 3
 Otevřena diskuze – Sovičová - majetek (sportovní překážky) OSH bude uložen v garáži
v Kynšperku n. O.. (Smlouvu o pronájmu garáže vypracuje E. Kříž).
 Hlasování o uzavření smlouvy o pronájmu garáže za roční pronájem 1.200,- Kč. VV OSH
Sokolov se usnesl o uzavření smlouvy o pronájmu garáže.
TRVÁ - Slávka připraví s E Křížem smlouvu s vlastníkem garáže na pronájem ½ garáže pro
OSH Sokolov.
Ad. 4
Starostka přednesla rozpracovaný návrh rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021.
PROVEDENO
Ad. 5
 Starostka přednesla návrh na uzavření smlouvy se společností PHP-SERVIS, s.r.o.
o sponzorském daru. OSH Sokolov poskytne jako protiplnění prezentaci Společnosti na
akcích pořádaných OSH a financovaných z daru.
TRVÁ - Žádost o sponzorský dar bude ze strany OSH podána v měsíci duben (na Plamen).
Ad. 6
Starostka přednesla návrh na podání žádosti o dotaci od Nadace ČEZ.
 VV OSH Sokolov souhlasí s podáním žádosti. Podklady pro podání žádosti připraví
R. Grapa.
TRVÁ – jsou připraveny podklady, čeká se na změnu údajů v osobě starostky OSH na
justice.cz


VV OSH Sokolov pověřil starostku OSH k podání žádosti o dotaci k nadaci ČEZ
a prověření možnosti podání žádostí z dotačních titulů společností Agrofert a Lesů ČR.
TRVÁ – dotace Agrofert je pozastavena, Lesy ČR dávají pouze některé vybrané akce
a pravděpodobně OSH finančně nepodpoří.

Ad. 7
Starostka přednesla požadavek na zlepšení komunikace a spolupráce SDH. P. Maxa připraví
email k oslovením SDH s nabídkou pomoci SDH při pořádání oslav, výročí, oceňováním
členů.
TRVÁ – P. Maxa připraví podklady a předá starostce OSH
Ad. 7
Plán činnosti OORM
 Odznaky odbornosti jsou odloženy
 Plamen bude dle možností realizován (SDH Rotava souhlasí s uspořádání)
 Odborná příprava
 Školení vedoucích a rozhodčích
 Pohárové soutěže jednotlivých SDH jsou plánovány
Všechny činnosti záleží na vývoji situace s COVID-19
Plán činnosti OORR
 Odznaky odbornosti jsou odloženy
 Výcviky jsou pozastaveny – COVID19 to neumožní
 Dotace MV – provedeny, JPO si podali žádosti o čerpání dotace
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Dotace Kraj – na kraji je alokováno 11,4 mil. Kč (na kraji bud asi financováno: 4x CAS,
5x DA, 2x rekonstrukce zbrojnice)
 Komise na krajskou dotaci se 1x sešla (dotace jsou na D – program a termokamery)
Všechny činnosti záleží na vývoji situace s COVID-19
Plán činnosti OORP
 Odznaky odbornosti jsou odloženy
 PO očima probíhá odevzdání práci do konce března 2021 PROVEDENA
 OSH So si vyžádá stanovisko od KORP, proč nebylo provedeno předání cen za
vyhodnocené práce?
Všechny činnosti záleží na vývoji situace s COVID-19
1. Shromáždění představitelů sborů z OSH Sokolov bude zahájeno VV OSH Sokolov dne 10.
4. 2021 od 10:00 online konferencí a následně bude provedeno hlasování PER- ROLLAM.
TRVÁ – online konference dne 10. 4. od 10:00 hod., následně bude provedeno rozeslání
hlasování PER-ROLLAM.
Volba pracovní komise Per-Rollam (ověří platnost hlasování, proveden sečtení hlasů,
zpracuje zprávu o výsledku hlasování Per-Rollam).
Komise byla navržena ve složení: Radek Grapa, Ing Jiří Kiss, Tomáš Katzer
Výsledek hlasování o složení komise: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Přípravou a organizací online prezentace byl pověřen Radek Grapa.
Programu online prezentace k hlasování Per-Rollam
1. Zprávy o činnostech odborný rad za rok 2020
2. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za rok 2020
3. Zpráva kontrolního výboru o hospodaření OSH Sokolov za rok 2020
4. Informace o způsob hlasování Per-Rollam
5. Diskuze
2. Různé:
 Kontrola ze strany OKRR OSH byla provedena a zápisy s výsledky kontrol jsou uloženy na
OSH. PROVEDENO


Starostka OSH připraví souhrnný seznam agendy OSH. Dále budou provedeny návrhy
a jmenování osob, na které bude delegována práce spojená s přípravou podkladů
k jednotlivým agendám. Záměrem je delegovat přípravu materiálů na osoby se znalostí dané
problematiky a snížení administrativní zátěže starostky. Provedeno - bude rozesláno VV
OSH emailem



Starostka s P. Maxou připraví návrh pravidel hospodaření OSH – hlavní podklady ze starých
zápisů VV OSH, které budou sloužit jako podklady pro OKRR radu a pro transparentní
hospodaření OSH. TRVÁ



Starostka OSH: na příští VV připraví rozpočet na nákup kancelářských potřeb na rok 2021.
Rozpočet je přílohou zápisu.
o Hlasování i nákupu dle rozpočtu: pro 7, proti 0, zdržel se 0



Ing. Jiří Kiss přednesl návrh organizace postupových soutěží na rok 2021. OSH Sokolov
bude navrhovat nominaci jednotlivců.
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Návrh na navýšení platby za správu webových stránek OSH Sokolov na 1.500,- Kč za
kalendářní rok.
o Hlasování o návrhu: pro 7, proti, 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3. Termín příští online schůze VV OSH Sokolov byl stanoven na 10. 4. 2021 od 9:00.
V Březové dne 8. 4. 2021
Zapsal: Bc. Petr Maxa
Ověřil: Tomáš Váňa
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