
 
 

 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Karviná, Ostravská 883/8, 

Karviná – Fryštát, 733 01   

 

 

 

 

 

Zápis z 10. jednání VV OSH ČMS Karviná ze dne 9. prosince  2022 v HZ 

SDH Orlová - Poruba 

 
 

Přítomni: Mencner Milan, Durčák Petr, Moldřík David, Bc. Mlynkecová Andrea, Krůl 

Zbyněk,  Urbanczyk Tomáš, Nemec Vladimír, Mgr. Urbancová Jana, Gryč Vítězslav, 

Jablecký Lumír, Dal Lucie, Strnadel Milan, Hadynová Lenka, za OKRR Hodická Anna 

 

Omluven: Krhovjak Rostislav, Stefan Tomáš,  Zsibritová Lucie, Witosz Zdeněk, Korhelová 

Jana 

 

Hosté: plk.Ing. Ivo Pieter - ředitel HZS ÚO Karviná 

 

 

Program zasedání VV OSH ČMS Karviná 

 

1)       Zahájení 

2)       Doručená pošta 

3)       Zprávy vedoucích  OOR 

4)       Informace z VV KSH  

5)       Dotace MŠMT, MV + NSA 

6)       Schválení návrhů plánů práce a činnosti na rok 2023 

7)       Rozpočet na rok 2023 

8)       Příprava SP v roce 2023 

9)       Návrhy na vyznamenání 

10)     Různé 

11)     Diskuze  

12)     Závěr 

 

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájil náměstek starosty OSH p. Durčák, přivítal všechny přítomné na 10. zasedání 

VV OSH Karviná. Pan Durčák omluvil všechny nezúčastněné viz. prezenční listina, přednesl 

program jednání, program byl jednohlasně schválen. Ověřovatelem zápisu byl zvolen: Milan 

Mencner 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 



 

2. Doručená pošta 

 

- pozvánka na Seminář KORP (3.-5.2.2023, ÚHŠ Jánské Koupele) 

- kalendář soutěží 2023 z SH ČMS (termín odevzdání na SH ČMS 15.12.2022) 

- kalendář soutěží 2023 z KSH 

- plán práce KORM na rok 2023 

- změna cenových podmínek účet. systému Premier (navýšení z 2526 Kč na 3100 Kč za rok) 

- pozvání od družební OSH v Polsku do Radlina na 15.12.2022  

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

3. Zprávy vedoucích odborných rad 

 

 OORR –  p. Jablecký 

 – kalendář soutěží z SH ČMS, do budoucna budeme vypisovat soutěže  2x jeden pro OSH 

Karviná, druhý pro SH ČMS. Velitelé okrsku to rozešlou do SDH. 

Termín do 15.12.2022. Okresní soutěže vepíše do formuláře p. Jablecký, ostatní soutěže 

budou vepisovat jednotlivá SDH. 

 

OORP – p. Strnadel 

- Krajský odborný seminář prevence se ukuteční v termínu 3.-5.2.2023 v ÚHS Jánské 

Koupele, termín přihlášek 15. ledna 2023 

- POOD 2023 je odeslána do škol i SDH. Je nutno vypsat kategorie a soutěžící do přiloženého 

formuláře. Okresní hodnocení bude přes okresní preventisty a předávání cen proběhne v HZ 

okresu Karviná po dohodě s plk.Ing. Ivo Pieterem. 

 

- OORM Mgr.Urbancová  

Uskutečnil se branný závod požární všestrannosti, přišla nabídka na Junior univerzitu 

v Jánských koupelích ve spolupráci s KSH Olomouckého kraje. Počet studentů 20 ze MSK.  

Dne 25. února 2023 se ukuteční Hala Havířov, celoročně bude probíhat M.L.O.K . Dne 27.-

28. května 2023 proběhne cs. hra Plamen  a Dorostu okresu Karviná v Českém Těšíně. 

MČR Plamen 2023 se ukuteční v Novém Jičíně. Krajská soutěž v běhu na 100 m 

s překážkami se uskuteční v  Českém Těšíně  dne 17. 9. 2023. ( bude doplněno do plánu práce 

OORM). KRM -  proběhlo  školení vedoucích mladeže v Jakartovicích, kde byly proškoleny 

nové směrnice hry Plamen a soutěže dorostu. Tyto směrnice jsou k dispozici v kanceláři OSH 

a také na stránkách www.dh.cz .  Mgr. Urbancová poděkovala všem organizátorům soutěží 

pro MH a dorost v loňském roce. Organizace a zabezpečení bylo vždy na profesionální úrovní 

a s porovnáním s jinými okresy se okres Karviná řadí mezi nejlepší, co se týká úrovní, 

připravenosti a celkovým zázemím pro jednotlivé soutěže jak na místní, okresní, tak na 

krajské úrovni. 

 

- OKRR Hodická Anna 

V průběhu roku se OKRR sešla a uskutečnila kontrolu hopodaření  a revizi pokladny OSH 

Karviná za každý kvartál. Roční inventarizace je již provedena v Karviné, Českém Těšíně, 

Albrechtice, Orlová jsou drobné nesrovnalosti, je potřeba dořešit umístění nového majetku a 

navrhnout majetek na vyřazení. Celková inventarizace bude provedena do konce letošního 

roku. V rámci ČR se plánuje školení vedoucích OKRR. 

 

 

 

http://www.dh.cz/


ved. AZH M.Mencner – Rekreace ZH se letos uskuteční v Janských koupelích. Je nutno 

evidovat a průběžně vyhledávat v SDH nové adepty, vhodné na titul Zasloužilý hasič. Setkání 

aktivu ZH proběhne v Bohumíně v září 2023. 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

  

4. Informace z jednání VV KSH MSK 

 

- Informace z jednání Shromáždění starostů OSH – Kotrc S. 

- shrnutí první poloviny roku 2022, 

- hodnocení proběhlých MČR, 

- Mezinárodní soutěž CTIF v Celje, 

- Záslužný řád Českého hasičstva, 

- Hasičské slavnosti Litoměřice, 

- požár v Národním parku České Švýcarsko, 

- spolupráce s VŠB TU Ostrava – Junior univerzita a Univerzita dobrovolného hasiče, 

- ekonomika – příspěvek SH ČMS pro KSH 5,- Kč za každého člena, 

- kontroly z NSA a MŠMT, 

- ukončení vydávání časopisu Alarm revue, 

- aktualizace Stanov SH ČMS, 

- od 1.1.2023 povinné datové schránky,  

- investiční dotace pro JSDHO. 

- Činnost OSH za rok 2022 a plány činnosti na rok 2023 – informace starostů. 

- Návrh plánu práce KSH MSK včetně odborných rad na rok 2023. 

- Předběžné vyhodnocení finan. rozpočtu KSH za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. 

-V hotovosti pouze drobné nákupy. 

-Každý nákup je nutné předem odsouhlasit (Dudek R nebo pracovník kanceláře). 

-Vystavování objednávek – ve spolupráci s kanceláří KSH. 

-Fakturace – správnost a úplnost údajů. 

-Akce pro KSH – objednávat a fakturovat přes KSH, nerefakturovat (např. věcné ceny) – 

přímá identita. 

- Hodnocení mezinárodní spolupráce.  

informace o volebních sjezdech v Polsku a SR v 2022, Informace starostů OSH Opava 

(taktické cvičení v Liptovském Mikuláši, dálková doprava vody v terénu s velmi vysokým 

převýšením), Frýdek Místek a Nový Jičín (výročí družby s Martinem v 2023) o 

mezinárodních aktivitách v roce 2022.  

 

- Inventarizace majetku KSH.  

- Informace z ekonomického úseku Kanceláře SH ČMS o zveřejnění nových metodických 

pokynů (uvedeny v sekci Ekonomika na stránkách www.dh.cz): 

- Inventarizace a účetní uzávěrka SH ČMS k 31. 12. 2022. 

- Metodický pokyn č. 1/2022 Ekonomické, účetní a daňové zásady pro zajištění 

ekonomických činností organizačních jednotek Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska 

http://www.dh.cz/
https://www.dh.cz/index.php/ekonomika/inventarizace/1902-inventarizace-a-ucetni-uzaverka-sh-cms-k-31-12-2022
https://www.dh.cz/index.php/ekonomika/ucetnictvi/54-metodicky-pokyn-c-2-2021-ekonomicke-ucetni-a-danove-zasady-pro-zajisteni-ekonomickych-cinnosti-organizacnich-jednotek-sdruzeni-hasicu-cech-moravy-a-slezska
https://www.dh.cz/index.php/ekonomika/ucetnictvi/54-metodicky-pokyn-c-2-2021-ekonomicke-ucetni-a-danove-zasady-pro-zajisteni-ekonomickych-cinnosti-organizacnich-jednotek-sdruzeni-hasicu-cech-moravy-a-slezska
https://www.dh.cz/index.php/ekonomika/ucetnictvi/54-metodicky-pokyn-c-2-2021-ekonomicke-ucetni-a-danove-zasady-pro-zajisteni-ekonomickych-cinnosti-organizacnich-jednotek-sdruzeni-hasicu-cech-moravy-a-slezska


Pokud OSH má v zápujčce majetek KSH a je k vyřazení, informovat o tom KSH.Diskuze k 

materiálně technickému zabezpečení pro nácviky disciplín CTIF (analyzovat možnosti 

vytvoření 1 krajské sady – kancelář KSH).Připomínkování stávajícího statutu pro udělení 

titulu Významný hasič KSH MSK (40 let členství, věk 65 let, „náhrada“ za titul Zasloužilý 

hasič). 

5. Dotace z MŠMT, MV a NSA 

 

Letos jsme vyčerpali tyto dotace: 

Dotace MV – provoz 7960,- Kč 

Dotace NSA  - Plamen, Požární sport 55 290 Kč 

Dotace MŠMT – provoz 29 400 Kč 

Dotace MŠMT – Hala Havířov 40 837 Kč 

Dotace MŠMT – Vzdělávání vedoucích 35 000 Kč 

Dotace MŠMT – Volnočasové aktivity 60 000 Kč 

Dotace MŠMT – Specifické aktivity:  Mezigenerační dialog 10 000,- Kč 

  Zelená Evropa 20 000 Kč 

  Spolupráce se ZŠ a SŠ 20 000 Kč 

  Vzdělávací dny  

Dotace tvoří 45% celkových nákladů OSH. V dotazníku z SH ČMS bylo na základě 

rozhodnutí OORM požádáno o dotaci z MŠMT na volnočasové aktivity ve výši 100 000,- Kč, 

které budou předány dále do SDH bez vl. zdrojů OSH Karviná. Dále bylo požádáno o dotaci 

na vzdělávání vedoucích ve výši 150 000,- Kč. 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 
 

6. Schválení návrhů plánů práce a činnosti na rok 2023 

 

Plány práce odborných rad okresu Karviná byly zaslány všem členů výkonného výboru OSH 

Karviná předem k nahlédnutí a jsou v příloze tohoto zápisu. 

 

p. Strnadel doplnit do plánu práce OSH:  OORP 3.2.2023 a 25.3.2023 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

7.       Rozpočet na rok 2023 

 

Předběžný Návrh rozpočtu na rok 2023 byl předložen VV a bude se upravovat na základě 

odsouhlašené výše dotací z SH ČMS.  P. Jablecký informoval, že je nutno opravit kladinu a 

počítat s investicí cca 20 tis. Kč.  

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

8. Příprava SP v roce 2023 

 

 p. Gryč – je možnost uspořádat SP v Kulturním a společenském centru Střelnice v Českém 

Těšíně, není tam možnost parkování, požádal o udělení výjimky, nebylo vyhověno. 

p. Moldřik – předběžně zajistil Kulturní dům v Doubravě, požadují pronájem 400 Kč /1 hod., 



občerstvení se zajistí po dohodě přímo v KD Doubrava, termín Shromáždění představitelů je 

25. března 2023, prezence od 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., VV rozhodl o uspořádání SP 

v Doubravě. 

 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

 

9. Návrhy na vyznamenání 

 

1x Záslužný řád českého hasičstva 

1x Čestný prapor SH ČMS 

1x Za mimořádné zásluhy  

1x Čestné uznání SHČMS  

1x Čestné uznání KSH ČMS  

4x Medaile za zásluhy 

4x Medaile za příkladnou práci 

16x Čestné uznání OSH Karviná 

35x Stužky a medaile za věrnost 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

 

10. Různé 

 

 

p. Mencner  - doporučil zeptat se v okrscích kdo má zájem o prapor a do přístího VV dát 

vědět. 

 

Mgr. Urbancová - Březen měsíc PO: OORM má plán propojit spolupráci mezi OORM a 

OORP při odborné přípravě dětí. V příštím roce se vyzkouší vzájemná spolupráce. Pan 

Strnadel bude informovat členy OORP, aby byli nápomocní a zúčastnili se po dohodě akcí 

spojené s odbornou přípravou dětí. 

 

p. Durčák – dal členům VV rozpis Valných hromad k doplnění delegáta za OSH Karviná 

- akce o nejlepší SDH bude pokračovat i v roce 2023 

- SDH dostaly informaci o navýšení členských příspěvků bude projednáno na SP v Doubravě 

- počet MH, kteří vstoupili do výjezdových jednotek. Informace bude předána okrskům a dále 

do SDH 

 

USNESENÍ: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

 

11. Diskuze 

 
 

p. Mencner – kdo pojede dne 15.12.2022 v 17.00 hod. do Radlina , P. Moldřik, p. Strnadel,  

p. Jablecký dodá řidiče s autem, pan Mencner předá bližší informace panu Moldřikovi 

 



p. Jablecký – vítězka Mistrovství České republiky v hasičském sportu TFA je Gabriela 

Martynkova z SDH  Český Těšín - Stanislavice, zajistit pozvání na SP, zakoupit poukazku a 

kytičku  

 

Mgr. Urbancová – poděkovala členům VV za spolupráci a podporu OORM s upořádáním 

soutěží  

 

p. Nemec - Hala Petrovice není zatím termín, bude se upravovat dle termínu konání  

Karvinské drabinky. Mgr. Urbancová – dotaz na plk.Ing. Ivo Pietera, zda je možnost pořádání 

Karvinské drabinky. plk.Ing. Ivo Pieter souhlasil s pořadáním v Havířově, Karviné i Českém 

Těšíně dle potřeb OSH Karviná. 

 

p.Moldřik – je vhodné uspořádat zkoušky k získání odznaku odbornosti Hasič II a III pro 

členy OSH,  pokud bude více než 5-7 zájemců je možnost uspořádání 

 

p. Strnadel – okrsek Český Těšín zatím nepřihlášil žádného zástupce na Krajský seminář 

prevence, Lucie Dal  předá informace na jednání okrsku Č.T. 

- v rámci univerzity dobrovolného hasiče je možnost získat odznak odbornosti Hasič I, 

Preventista, Hasič a Instruktor preventivně výchovné činnosti. Poděkoval za pomoc při práci 

OORP.  

 

plk.Ing. Ivo Pieter – požádal, abychom doporučili nové hasiče do HZ, mají ve stavu málo a 

lidí a zachraňují je hasiči z okolních sborů. 670 hasičů odchází na rentu a v současné době je 

malý zájem ze strany veřejnosti a přísné kriteria. Nástupní plochy a průjezd k jednotlivým 

požárům je problém, který se musí v budoucnu dořešit. 

Poděkoval za pozvání a činnost Dobrovolných hasičů, za prevenci a pomoc při požárech. 

 

 

10. Závěr jednání 
 

 

Náměstek starosty p. Durčák  poděkoval všem za účast. Poděkoval za práci v roce 2023 a 

popřál všem klidné a pohodové vánoce. Příští VV OSH se uskuteční dne 9. února 2023 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Hadynová 

 

 

Ověřovatel zápisu: Milan Mencner 

 
 


