
 

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

konaného dne 27. srpna 2019 
 

 
Usnesení č. 1/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí informaci o zajištění jednání Shromáždění představitelů sborů okresu 
Zlín, které proběhne v sobotu dne 9.11.2019 od 9:00 hodin v prostorách Domu kultury 
ve Vizovicích 
Ukládá vedoucím OOR a OKRR projednat a zaslat plány práce na rok 2020 včetně termínů 
soutěží a akcí v elektronické podobě do sekretariátu OSH v termínu do 20.10.2019 
Ukládá starostovi OSH a vedoucímu sekretariátu  
- zaslat pozvánky a doprovodné dokumenty na jednání Shromáždění představitelů sborů 
okresu Zlín do sborů okresu, hostům, členům Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů, 
starostům okrsků, členům VV OSH a OKRR 
- připravit k projednání na příštím jednání VV OSH materiály pro Shromáždění představitelů 
sborů okresu Zlín: 
. program jednání VV OSH Zlín na rok 2020 
. plán činnosti - akcí OSH Zlín na rok 2020 
. plnění rozpočtu OSH Zlín za 1-9/2019 
. návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2020 
. řízení jednání včetně složení pracovních komisí. 
Uvedené dokumenty zaslat elektronicky s pozvánkou na příští VV jako podklad pro jednání. 
Ukládá starostovi OSH zaslat do sborů elektronický formulář „Hlášení termínů a akcí na rok 
2020“ z důvodu požadavku Zlínského kraje na urychlené dodání podkladů pro čerpání 
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Dokument je nutno odeslat nejpozději do 
30.10.2019. Sbory, které termín nedodrží, nebudou zařazeny do výběru pro dotační 
podporu akcí v roce 2020. 
 
Usnesení č. 2/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje organizační zabezpečení podzimní části okresního kola Hry Plamen, které 
proběhne v sobotu 12.10.2019 v Lipině. 
 
Usnesení č. 3/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Bere na vědomí zajištění krajského setkání ZH, které proběhne v pátek 4.10.2019 v Zašové 
Rozhodl přiznat příspěvek na rekreaci zasloužilých hasičů okresu Zlín ve dnech 1.-7.9.2019 
pro zúčastněné zasloužilé hasiče v souladu se schváleným rozpočtem OSH Zlín na rok 2019 
 
Usnesení č. 4/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Ukládá všem členům VV OSH zpracovat příspěvky do Zpravodaje OSH Zlín, ve kterém 
bude bilancována činnost OSH za celé volební období od roku 2015, práce okresních 
odborných rad, OKRR a Aktivu zasloužilých hasičů.  
Termín předání příspěvků v elektronické podobě do 15.10.2019. 
 
Usnesení č. 5/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro SDH Lipová, Nedašov, Tečovice, Všemina 
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH 
- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Všemina – Miroslav Mika k projednání ve 
VV KSH ZK 



- postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Všemina – Jiří Grác, Alois Gargulák k 
projednání ve VV SH ČMS 
 
Usnesení č. 6/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Schvaluje smlouvu se společností Požární bezpečnost s.r.o. 
Informuje o otevření nové prodejny hasičského zboží společností Požární bezpečnost s.r.o. 
(Výzbrojna), která se přestěhovala z ul. Kvítková na tř. Tomáše Bati 283, areál Zliner,    
763 02 Zlín  
Telefon: +420 577 105 927 Mobil: +420 723 490 890 E-mail: zlin@vyzbrojna.cz  
GPS: N 49° 13.6223´, E 17° 40.65030´ 
 
Usnesení č. 7/XXVII/2019 
Výkonný výbor OSH Zlín 
Vyslovuje poděkování organizátorům, rozhodčím a SDH Lhota, Slušovice, Řetechov, 
Tlumačov za významnou pomoc při zajištění krajského kola v PS v Otrokovicích 
Informuje: 

- Podzimní školení vedoucích mládeže proběhne v rekreačním středisku Tesák ve 
dnech 4.- 6.10.2019 

- Stejnokroje nové generace vyrábí firmy Blažek a EFPRI 
- 31.8.2019 proběhne v prostorách 14/15 Baťův institut Zlín od 15:00 – 19:00 hodin 

akce „Rozloučení s prázdninami aneb Dospělí a děti společně pomáhají“ zaměřená 
na pomoc dětem nemocných spinální atrofií 

Ukládá starostovi OSH připravit pokyny pro zajištění voleb funkcionářů včetně potřebných  
dokumentů a formulářů ke zveřejnění na www.oshzlin.cz a distribuci do sborů a  
okrsků 

 
 
Ve Zlíně dne 27.8.2019 
 
 
            Josef Bernátík v.r. 
                                  starosta OSH Zlín 


