
 

USNESENÍ č. XXVIII/2019 
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín 

konaného dne 22. října 2019 
 

 
Usnesení č. 1/XXVIII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá vedoucímu sekretariátu zaslat garantům okrsků odkaz na přehled zaslaných 
elektronických „Hlášení termínů a akcí na rok 2020“ 
Hlasování: Pro – 13 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů 
 
Usnesení č. 2/XXVIII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí informaci o přidělených dotacích MŠMT a MV ČR a o stavu předání 
podkladů pro vyúčtování dotačních titulů, hlavně dotace z rozpočtu Zlínského kraje na akce 
Ukládá  

- Vedoucímu sekretariátu připravit přehled udělených dotací na akce SDH z rozpočtu 
Zlínského kraje pro rok 2019 včetně termínů konání podporovaných akcí a datumu 
předání podkladů k vyúčtování akce. Přehled zaslat členům VV OSH. 

- Garantům okrsků okamžitě projednat vyúčtování akcí s SDH, které dosud účetní 
doklady nedodaly do sekretariátu OSH Zlín 

- Starostovi OSH zajistit zohlednění neplnění podmínek pro vyúčtování dotací ZK na 
akce při výběru podporovaných SDH pro rok 2020. 

Hlasování: Pro – 13 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů 
 
Usnesení č. 3/XXVIII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí informaci o zajištění jednání Shromáždění představitelů sborů okresu 
Zlín, které proběhne v sobotu dne 9.11.2019 od 9:00 hodin v prostorách Domu kultury 
ve Vizovicích  
Schvaluje  materiály pro Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín: 
. pozvánka na jednání SPS 
. informace pro SDH před jednáním SPS 
. program jednání VV OSH Zlín do konání Shromáždění delegátů sborů v roce 2020 
. plán činnosti - akcí OSH Zlín na rok 2020 
. plnění rozpočtu OSH Zlín za 1-9/2019 
. návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2019 
. řízení jednání včetně složení pracovních komisí. 
Ukládá - vedoucímu sekretariátu zaslat pozvánky a doprovodné dokumenty na jednání 
Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín do sborů okresu, hostům, členům Aktivu 
zasloužilých hasičů a funkcionářů, starostům okrsků, členům VV OSH a OKRR 
Hlasování: Pro – 13 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů 
 
Usnesení č. 4/XXVIII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje dokument „Zabezpečení VVH SDH a okrsků za rok 2019 při OSH Zlín 
k projednání na Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které proběhne v sobotu dne 
9.11.2019 ve Vizovicích 
Ukládá - členům VV OSH, aby se z pozice garantů okrsků aktivně zapojili do příprav  

volebních VVH SDH a okrsků za rok 2019  
- starostovi OSH zpracovat informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH 

ČMS jako podklad pro jednání VVH. 
Hlasování: Pro – 13 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů 



 
Usnesení č. 5/XXVIII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro SDH Hrobice, Popov, Kvítkovice, Tečovice, Divnice, 
Doubravy, Hostišová, Nedašov, Oldřichovice, Všemina, Lipová, Zlín-Kostelec, Bohuslavice u 
Zlína, Sehradice 
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH 
- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Kvítkovice – Libor Šůstek, SDH Doubravy 
– Milan Gajdůšek, SDH Hostišová – Jiří Zámorský, SDH Tečovice – Drahoslav Bartek, 
Jindřich Václavek, Jaroslav Vykoukal, Zdeňka Juříková, Jitka Matušková, Josef Pospíšil, 
SDH Oldřichovice – Bohumil Hanák, Rostislav Mach, Radim Samsonek, Stanislav Šenkeřík, 
SDH Všemina – Miroslav Mika k projednání ve VV KSH ZK 
- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Kvítkovice – Lumír Nedbal, František 
Tomeček, Martin Holčík, Jiří Čáp, SDH Tečovice – Oldřich Hradil, SDH Popov – František 
Kulíšek, Václav Pinďák, SDH Divnice – Karel Koseček, SDH Všemina – Alois Gargulák, Jiří 
Grác, SDH Doubravy – Marie Juráková 
 k projednání ve VV SH ČMS 
Hlasování: Pro – 12 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů 
 
 
Usnesení č. 6/XXVIII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí informaci o průběhu podzimní části okresního kola hry Plamen, které 
proběhlo 12.10.2019 v Lipině. 
Ukládá starostovi OSH zaslat poděkování SDH Lipina za pomoc při přípravě a zajištění 
průběhu podzimní části okresního kola hry Plamen. 
Hlasování: Pro – 14 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů  
 
 
Usnesení č. 7/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH  

- umístit na webové stránky www.oshzlin.cz přihlašovací formulář na seminář 
preventistů dne 2.11.2019 ve Vlčkové  

- umístit na webové stránky www.oshzlin.cz přihlašovací formulář na školení a zkoušky 
odborností Hasič II. a III.  

Konstatuje, že z vyjádření starosty SDH Slušovice na jednání 11. okrsku k odpovědi na 
žádost o udělení Záslužné medaile III. stupně není zřejmé, v čem je stanovisko VV OSH Zlín 
nedostatečné 
Rozhodl o změně termínu příštího jednání VV OSH Zlín z 3.12.2019 na 15.11.2019 
Hlasování: Pro – 13 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 22.10.2019 
 
 
            Josef Bernátík v.r. 
                                  starosta OSH Zlín 


