
Zápis z jednání VV OSH Příbram 11.01.2022 od 17:00 h 

v Příbrami 

Účastníci viz listina přítomných 

Omluveni: 
Ilona Housková, Pavel Lachout, Šárka Jankovská, plk, Ing. Tomáš Horvát Ph.D. 
Zapisovatel: Václav Jankovský 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Blajer, František Polák 
Návrhová komise: Martin Spilka, Pavel Hájek  
 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení, přivítání hostů 
2. Schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3. Rozpočet a dotace 2021 
4. Dotace Stř. kraje pro jednotky PO v roce 2022 
5. Školení pilařů 2022 
6. Vyznamenání a ocenění 
7. Odměny za representaci v HS a soutěžích mládeže za OSH Příbram 
8. Různé 
9. Závěr 
 
1. Zahájení, přivítání hostů 
2. Schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
VV OSH schvaluje Program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 
Pro:  8            Proti:      0            Zdržel se: 0 
 
 
3. Rozpočet a dotace 2021 
Starosta podal informace o vyúčtování dotací za rok 2021 a čerpání rozpočtu v roce 
2021 
VV OSH bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok 2022 
Pro:    8           Proti:     0            Zdržel se:0 
 
4. Dotace Středočeského kraje pro jednotky PO v roce 2022 
Starosta podal informace o dotací, které je možno získat od středočeského kraje. 
 
VV OSH bere na vědomí informace o dotací stř. kraje.  
Pro:   8            Proti:        0         Zdržel se:0 
 
5. Školení pilařů 2022 
Školení pilařů proběhne poslední týden v lednu v Březnici, kurz je naplněn 
z požadavků ještě z loňského roku. 
 
6. Vyznamenání a ocenění 



Petr Kašpar seznámil s návrhy na ocenění. 
 
VV OSH schvaluje návrhy na vyznamenání a ocenění členů dle přílohy. 
Pro:  8      Proti:      0      Zdržel se: 0 
 
7. Odměny za representaci v PS a soutěžích mládeže za OSH Příbram 
Starosta seznámil s rozhodnutím VV OSH ze dne 16.12.2015, které schválilo 
odměny za representaci družstvům a jednotlivcům v krajských a republikových 
soutěžích. 
Dále informoval o tom, že doposud nebyly vyplaceny odměny za rok 2021. 
 
VV OSH schvaluje odměny za representaci v hasičském sportu a soutěžích mládeže 
dle přílohy. 
Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
VV OSH schvaluje vyplacení odměn za representaci v hasičském sportu a soutěžích 
mládeže za rok 2019 uzavřením smlouvy s danými SDH na podporu sportu. 
Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
8. Různé 
- 5.3.2022 Věž, budeme kontaktovat SDH Příbram 1 
- aplikace první pomoc v mobilu  
- plán hlavních akcí ORM bude zapracován do plánu OSH 
- informace o navýšení cen energií v roce 2022 
- prodloužení neprodloužených kvalifikací v rámci SH ČMS do konce roku 2022 
- zápisy z VV OSH zasílat starostům okrsků 
- hasiči z Petrovic byli nasazeni do nemocnice v Sedlčanech 
- termín dalšího VV OSH 15.2.2022 
- 10.2.2022 jednání odborné rady represe 
- 15.2.2022 jednání okresní kontrolní rady 
- evidenceSDH.cz 
1) presenční listina 
2) přihláška do soutěže 
3) přihláška, odhláška člena vyplnit a odeslat ke schválení a vyřízení 
4) upozornění při přihlášení za SDH na končící odbornou způsobilost 
5) upozornění při přihlášení za SDH na kulatá výročí členů 
6) upozornění při odhlášení starosty SDH na končící statutární orgán 
 
9. Usnesení a závěr 
Usnesení bylo schvalováno u každého bodu zvlášť. 
 
Závěr provedl starosta Václav Jankovský v 18:42 h. 
 
Zapsal: Václav Jankovský 
Ověřovatelé zápisu:   Jiří Blajer   ______________________ 
 

 František Polák ______________________ 
 
Návrhová komise:   Martin Spilka  ______________________ 
 



Pavel Hájek  ______________________ 


