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

konaného dne 25. června 2019 
  
Usnesení č. 1/XXVI/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí hodnocení práce OSH Zlín za 1. pololetí 2019 
Vyslovuje poděkování Vlastimilu Nevařilovi za perfektní přípravu a provedení školení 
pokladníků včetně následných konzultací s účastníky školení  
 
Usnesení č. 2/XXVI/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí informaci o krajském a celostátním vyhodnocení soutěže „PO očima dětí a 
mládeže“ za rok 2019 
Ukládá starostovi OSH  zaslat poděkování SDH Zlín-Louky za pomoc při zajištění 
vyhodnocení soutěže „PO očima dětí a mládeže“ ve speciální škole na Jižních Svazích ve 
Zlíně. 
 
Usnesení č. 3/XXVI/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí hodnocení a výsledky okresního a krajského kola Hry Plamen a soutěží 
dorostu 
Rozhodl finančně podpořit reprezentanty okresu Zlín na MČR Hry plamen a soutěží dorostu  
             ve Vlašimi a Svitavách: 
družstvo SDH Pohořelice – 5000,00 Kč 
jednotlivci – 1000,00 Kč 
 
Usnesení č. 4/XXVI/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí hodnocení okresního kola v požárním sportu  
Ukládá starostovi OSH zaslat poděkování SDH Lhota a SDH Slušovice za pomoc při 
zajištění okresního kola v PS 
 
Usnesení č. 5/XXVI/2018 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí informaci k dotačním částkám na činnost a akce OSH Zlín v roce 2019 
včetně dalších finančních prostředků z kolektivního členství se samosprávami. 
Schvaluje nákup multifunkční tiskárny VersaLink C7020 
 
Usnesení č. 6/XXVI/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje  
- návrhy na vyznamenání pro SDH Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Lutonina 
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH 
- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Lutonina – Alois Křižka, Jan Polanský, 
Rudolf Boháč, František Pečeňa, SDH Zlín-Malenovice – Marie Dvořáková k projednání ve 
VV KSH ZK 
 
Usnesení č. 7/XXVI/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá  

- sekretariátu OSH zaslat dokumenty „Příručka funkcionáře sboru“ do všech sborů a 
okrsků v rámci OSH Zlín (po opětovném projednání v ÚORVO) 



- Jaroslavu Juříkovi připravit návod pro možné využití textů zveřejněných v Hasičských 
novinách pro zpracování Návrhů na vyznamenání 

 
 
Ve Zlíně dne 25.6.2019 
 
       Ing. Josef Bernátík v.r. 
                              starosta OSH Zlín 


