
 

USNESENÍ č. XXXII/2020 
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín 

konaného dne 28. května 2020 
 

Usnesení č. 1/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá garantům okrsků prověřit aktuálnost plánovaných akcí, zařazených v příloze smlouvy 
o neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje včetně případných změn termínů a zaslat 
informaci do sekretariátu OSH jako podklad pro jednání se Zlínským krajem. 
Termín: 8.6.2020 
 
Usnesení č. 2/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín  
Ukládá OORP ve spolupráci se sekretariátem OSH provést okresní vyhodnocení soutěže PO 
očima dětí a mládeže dne 11.6.2020 ve 14:00 hodin. Hodnocení provedou odborné učitelky,  
se kterými je účast projednána a dohodnuta. 
 
Usnesení č. 3/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín  
Rozhodl zrušit všechny okrskové, okresní a ligové soutěže, jejichž pořadatelem je SH ČMS-
Okresní sdružení hasičů Zlín. Pokud některé soutěže budou pořádat sbory dobrovolných 
hasičů, nesou SDH plnou odpovědnost za jejich průběh a případné důsledky a akce 
nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálně platným nařízením Vlády ČR, ministerstev 
či příslušných krizových štábů. 
 
Usnesení č. 4/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje nový termín konání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín dne 15.8.2020 
v kulturním zařízení Zemědělského družstva vlastníků Fryšták. 
 
Usnesení č. 5/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá starostovi OSH zpracovat a zaslat členům VV OSH dokument „Rozvolnění opatření 
Vedení SH ČMS, schválené Vedením SH ČMS dne 29. 3. 2020, v podmínkách OSH Zlín“ k 
posouzení. 
 
Usnesení č. 6/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí průběh příprav jednání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín, které 
proběhne dne 15.8.2020 v kulturním zařízení Zemědělského družstva vlastníků Fryšták. 
Ukládá  

- starostovi OSH zajistit včasné zaslání pozvánek a dalších dokumentů do SDH a 
pozvaným hostům: SDH – e-mailem, hosté - poštou 

- členům VV OSH prověřit u starostů SDH v rámci garantovaných okrsků, zda jim byly 
doručeny materiály pro Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín 

Usnesení č. 7/XXXII/2020 
 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá starostovi a náměstkům starosty OSH doplnit a upravit dokument Doplnění 
Volebního řádu Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín a zaslat členům VV OSH k 
odsouhlasení 
 
 



Usnesení č. 8/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro SDH Zlín-Klečůvka, Horní Lhota a Všemina 
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH 
- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Zlín-Klečůvka -  Miroslav Rafaja, SDH 
Všemina – Alois Gargulák k projednání ve VV KSH ZK 
- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Všemina – Věra Polášková k projednání ve 
VV SH ČMS 
 
Usnesení č. 9/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Stanovuje počty členů okresních odborných rad a jejich složení: 
Okresní odborná rada mládeže – 17 členů zvolených na základě platných kandidátních lístků  

na funkci Člen OORM Konferencí vedoucích mládeže 
Okresní odborná rada represe – 17 členů. Tvoří ji velitelé 17 okrsků, zřízených při OSH Zlín 
Okresní odborná rada prevence – 17 členů. Tvoří ji preventisté 17 okrsků, zřízených při OSH  

Zlín 
Určuje vedoucím OORM Zdeňka Hradila z SDH Napajedla a vedoucím OORR Luďka 
Cholastu z SDH Lípa 
 
Usnesení č. 10/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá členu VV OSH a jednateli XI. okrsku Jaroslavu Juříkovi projednat ve výboru okrsku 
žádost starosty OSH Zlín o možnost účasti na nejbližším jednání výboru XI. Okrsku a zaslat 
pozvánku na oshzlin@centrum.cz.  
 
Usnesení č. 11/XXXII/2020 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá  

- starostovi OSH prověřit aktuální stav s registrací okrsků v rámci OSH Zlín a informaci 
zaslat členům VV OSH 

- náměstku starosty Vlastimilu Nevařilovi 
. zaslat náměstku starosty Milanu Tichému aktuální kontakt na SDH XV. Okrsku 
. zaslat garantům okrsků tabulku příspěvků okrskům 
. neprodleně dořešit zaplacení členských příspěvků na rok 2020 se sbory, které dosud 
tuto svou povinnost nesplnili 

 
Ve Zlíně dne 29.5.2020 
 
 
            Josef Bernátík v.r. 
                                  starosta OSH Zlín 


