
USNESENÍ č. I / 2023 

z jednání výkonného výboru  OSH Kroměříž, konaného  ze dne 1.  března  2023  
v Kroměříži  

Přítomni: 

Členové VV:   Stanislav Pumprla,  Jitka Krylová, Jarmila Zapletalová,  Jaroslav Kutra,  Jiří  

                         Chlápek, Ladislav Pospíšilík, Josef Barotek, Lenka Stojanová, Věra Frgalová,  

  Ladislav Miklík,  Vojtěch Fiala,  

Předseda OKRR: Vojtěch Lukeš 

Omluveni:   Marek  Sýkora, Josef Raclavský, František Crhák, Věra Přikrylová 

 

Jednání VV  zahájil a  řídil starosta OSH Stanislav Pumprla.  

Účast členů VV je nadpoloviční, jednání je usnášeníschopné. 

Kontrolu úkolů z minulého jednání  -  provedl starosta OSH 

 

Program: 

 

1. Zahájení, kontrola plnění úkolů  

2. Informace z jednání SH ČMS a KSH Zlínského kraje  

3. Zhodnocení VVH SDH a kontrola průběhu VVH okrsků 

4. Schválení hlášení o činnosti  organizace za rok 2022 

5. Čerpání rozpočtu v roce 2022 a roční uzávěrka  

6. Návrh konečného rozpočtu  na rok 2023 

7. Schválení delegátů na Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje  

8. Přijetí hasičů u hejtmana Zlínského kraje – sestavení delegace  

9. Příprava setkání Aktivu  ZHaF  2023 

10. Kalendář  soutěží  OSH Kroměříž 2023 

11. Schválení vyznamenání pro SDH a členy  

12. Diskuze, různé  

13. Závěr  

 

 

Usnesení č. 1/I/2023 – 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání: 

- 13/III/2022 – ze strany KSH nebyl zdůvodněn požadavek na nárokovanou částku, 

starosta OSH se také nedotazoval na důvody platby, proto bylo konstatováno, že bez 

řádných zdůvodnění a hlavně podložení např. v zápisu jednání KSH nebude OSH 

Kroměříž proplácet fa. Tímto je věc uzavřena. 

- 16/III/2022- výtka ohledně chování  na krajské soutěži Ps – nebyla dotčenému 

rozhodčímu Michalovi Crhákovi ze strany OSH zaslána, protože KSH na svém 

jednání pouze uložilo starostovi KSH a OSH zajistit, aby rozhodčí Michal Crhák 

nebyl zván na okresní a krajské soutěže Ps.  

Vzhledem k tomu, že se incident uskutečnil na krajské soutěži, žádáme krajského 

starostu o zaslání vytýkacího dopisu s tímto upozorněním výše jmenovanému 

rozhodčímu.  

- č. 17/III/2022 – stále nejsou  zveřejňovány Plány práce KSH k následnému zajištění 

akcí na úrovni okresu či sborů.  

- ostatní body usnesení splněny.  

VV ukládá kanceláři OSH – zaslat dopis starostovi KSH k řešení Usnesení 16/III/2022. 

Hlasování:  pro 11 

 



 

Usnesení č.2/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

schvaluje delegáty na jednání SP OSH 25. března 2023  v Kladerubech, okres Vsetín  a to:  

Stanislav Pumpla (starosta OSH) 

Jiří Chlápek  

František Crhák  

Ladislav Pospíšilík  

Vojtěch Lukeš 

Antonín Horák (vedoucí Aktivu ZHaF při OSH Kroměříž) 

Ladislav Miklík  

 

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

Usnesení č. 3/I/2023  

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

schvaluje  termíny okresních soutěží  

Okresní kolo  mládeže: 

Plamen 13.5. – Chropyně          Dorost 14.5. – Chropyně 

Kvalifikaci na 60 m překážek        14. května Chropyně   

Podzimní branný závod  14. 10.   

 

Okresní kolo  soutěže v PS: 

Hulín   17. 6.   sportovní areál  

 

Bere na vědomí termíny akcí: 

KK hry Plamen a soutěží dorostu  10. a 11. června  Hulín  (KM) 

KK požárního  22. července Horní Lideč   (VS) 

Krajské kolo 60 metrů překážek Mh – 2. září Kroměříž 

Pohár ředitele HZS Zlínského kraje    16.9.   (ZL) 

Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje   17. 9.  Kněžpole (UH) 

Krajské kolo ZPV MH – postupové    termín bude upřesněn  (ZL) 

Rescue camp pro dorost – Bukovina (UH) , 13. – 18. srpna , poplatek Kč 2500,- 

 

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

 

Usnesení č. 4/I/ 2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí  

Informaci z jednání VV SH zápisy jsou na www.dh.cz, doporučujeme sledovat k řádné 

informovanosti o dění se Sdružení . 

Informace z jednání KSH Zlínského kraje – oficiální zápis bude přeposlán do obdržení 

z KSH.  

 

Usnesení č. 5/I/2023   

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

Projednal  žádosti s návrhy  členů  od sborů k přijetí u hejtmana Zlínského kraje u příležitosti 

svátku sv. Floriána, které bude 4. 5. 2023 a  byla sestavena delegace  ve složení: 

Starosta OSH Stanislav Pumprla,  Věra Halamová (SDH Bařice), Vladimíra Slováčková 

(SDH Roštín), Tomáš Kubíček (SDH Kroměříž), Antonín Horák ml. (SDH Zdounky), Petr 

http://www.dh.cz/


Valach (SDH Litenčice), Pavel Kadlčík (SDH Trávník), Pavel Pecha ( SDH Vítonice), Pavel 

Trchalík (SDH Vítonice), Roman Hašek (SDH Prasklice),  Jarmila Zapletalová (SDH Hulín). 

 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

schvaluje složení delegace k přijetí u hejtmana a navrhuje na ocenění záslužnou medailí ZK 

II. stupně Jarmilu Zapletalovou.  

Ukládá kanceláři OSH zaslat informaci o konání  jednotlivým účastníkům a tím, že každý se 

na akci dopraví sám dle svých možností.  

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

 

Usnesení č. 6/I/2023  

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

Vyslovuje poděkování funkcionářům sborů a okrsků za přípravu a zajištění průběhu VVH 

SDH za rok 2022/23 a aktivním členům sdružení za jejich náročnou práci v průběhu minulého 

roku. Také děkuje za pochopení a vstřícný přístup k navýšenému odvodu členských 

příspěvků.   

Požadované materiály odevzdaly všechny sbory. Členské příspěvky uhradily   ke dni konání 

VV všechny sbory .   Upozornění na  dodání   tiskopisu – Přehled o majetku a závazcích  

2022 do konce května pro potřeby Městského soudu v Praze!   

 

Usnesení č. 7/I/2023 – 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí  seznámení s Hlášením o činnosti OSH Kroměříž  za rok 2022. 

Schvaluje hlášení o činnosti OSH Kroměříž za rok 2022. 

 HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

Usnesení č. 8/I/2023 – 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí zprávu o celkovém  hospodaření OSH Kroměříž  v roce 2022 včetně 

hospodářského  výsledku - ztráty, účetní stav majetku a průběh inventarizace,   informaci o 

čerpání a vyúčtování dotací v roce 2022 a konečný návrh rozpočtu na rok 2023, který je 

sestaven jako vyrovnaný včetně rozdělení financí  za pořádání akcí pro OSH, reprezentaci 

OSH a pro podporu činnosti okrsků. 

Schvaluje – hospodaření roku 2022, inventarizaci majetku  a konečný rozpočet roku 2023 

včetně rozpisu rozdělení financí pro nižší složky a rozpis částek dotace ZK 2023 pro sbory dle 

jejich žádostí.  

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

Usnesení č. 9/I/2023   

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí přípravu a realizaci schůze  Aktivu ZHaF okresu Kroměříž dne 18.  dubna 

2023 – výjezdní zasedání spojené s návštěvou muzea v Dřevohosticích a poté výjezdem na sv. 

Hostýn, kde bude probíhat jednání.   

Ukládá kanceláři OSH zajistit rozeslání pozvánek členům a hostům,  zajistit autobus pro 

dopravu na místo konání. 

 

HLASOVÁNÍ : pro 11 

  



 

Usnesení č. 10/I/2023   

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí informace ohledně sestavení Kalendáře soutěží OSH Kroměříž pro rok 2023. 

Schvaluje Kalendář soutěží 2023  a jeho umístění na IS OSH. 

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

  

Usnesení č. 11/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí termíny oslav výročí založení sborů v roce 2023 a delegování  členů na tyto 

oslavy. Také schválil navržené vyznamenání v případě kulatého výročí pro jednotlivé SDH.  

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

 

Usnesení č. 12/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

řešil problematiku  udělování medailí a věrnostních medailí a stuh stejnému členu  – jedná se 

v obou případech o vyznamenání, proto by v kalendářním roce mělo být uděleno jen jedno. Je 

nutné to takto sborům vysvětlit a uvést do praxe. Rozloží si vyznamenání na delší dobu a tím 

mohou oceňovat při různých příležitostech, nejen při oslavách.  

 

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

Usnesení č. 13/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

 bere na vědomí  předložené návrhy na vyznamenání  - opět je nutné upozornit na 

důsledné dodržování Statutu vyznamenání včetně řádného a dostatečně  obsáhlého 

vyplňování zdůvodnění  návrhů ! Pro potřeby sborů byla Jitkou Krylovou zpracována 

pomocná metodika, která byla rozeslána do SDH.  

Schvaluje předložené návrhy na krajská a ústřední  vyznamenání a vrací k doplnění 

zdůvodnění  návrh SDH Šelešovice na Čestný prapor SH. 

HLASOVÁNÍ :  pro 11 

 

Usnesení č. 14/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

bere na vědomí informaci o přípravě okresního kola hry Plamen a soutěží dorostu 13. a 14. 

května 2023 na stadionu v Chropyni. 

schvaluje  štáb soutěže: velitel soutěže  Jiří Chlápek ,  náčelník štábu  Jitka Krylová,                  

                                       hlavní rozhodčí   Vladimíra Slováčková  

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

Usnesení č. 15 /I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

Bere na vědomí situaci ohledně plnění povinností vedoucího OORR. Vzhledem k tomu, že 

nebyl přítomen jednání, byly probrány obecné připomínky a výtky s tím, že na jednání 

okresní odborné rady represe, kterou  má za úkol svolat nejpozději do 31. března 2023 bude 

přizváno vedení – starosta + 3 náměstci a bude řešena situace ohledně přípravy zajištění 

soutěží požárního sportu, zkoušek rozhodčích Ps i zkoušek Hasič III a II.  

Ukládá kanceláři OSH. Zaslat email Františkovi Crhákovi s výše uvedenými informacemi.  

 

HLASOVÁNÍ : pro 11 



.  

Usnesení č. 16/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

Bere na vědomí informaci o přípravě vyhodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí". 

Termín odevzdání výtvarných, literárních a digitálních prací je   do 12.3.2023 do kanceláře 

OSH Kroměříž.  

Ukládá  

-vedoucímu  rady společně s kanceláří  zajistit pozvání členů hodnotící komise pro okresní    

  vyhodnocení soutěže POOD 2023 

 - předat výsledky okresního hodnocení soutěže „PO očima dětí" 2023 spolu s vítěznými  

   pracemi na OSH Vsetín, kde proběhne 20. 4. krajské vyhodnocení . 

 

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

 

Usnesení č. 17/I/2023 

Výkonný výbor OSH Kroměříž  

Schvaluje uzavření DPP na rok 2023 pro starostu OSH Kroměříž.  

HLASOVÁNÍ : pro 11 

 

 

 

V Kroměříži,  2. 3. 2023                                Zapsala: Jitka Krylová 

        Ověřil:  Jarmila Zapletalová 

                                                                                                            Ladislav Miklík      


