
Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Hodonín, 
na svém jednání konaném dne 29. srpna 2020 v Kulturním domě  

ve Svatobořicích – Mistříně. 
 

Po projednaných zprávách, předložených písemných materiálech, plodné diskusi přijímá 
následující  

 
 

 U S N E S E N Í 
 

1. Bere na vědomí 
 
a) zprávu mandátové komise 
b) zprávu o činnosti OSH Hodonín za uplynulé období 
c) zprávu o činnosti výkonného výboru OSH Hodonín 
d) zprávu o hospodaření OSH Hodonín 
e) zprávy o činnosti odborných rad 
f) zprávu o činnosti Okresní kontrolní a revizní rady  
g) zprávy návrhové a volební komise 
h) informaci o volbě vedoucích odborných rad 
i) návrh Programu činnosti SH ČMS do roku 2025 
j) návrh změny Stanov SH ČMS 
 
 

2. Schvaluje 
 
a) pracovní předsednictvo shromáždění delegátů 
b) zapisovatele a ověřovatele zápisu 
c) mandátovou komisi 
d) návrhovou a volební komisi 
e) jednací řád 
f) zaměření činnosti OSH Hodonín do roku 2025 
g) volební řád  
h) zvýšení odvodu členských příspěvků od 1.1.2021na výši dospělí 130,- Kč, mládež do 18 

let 80,- Kč 
 

3. Volí 
 
a) do funkce starosty OSH Hodonín  Miroslava Kuchaře 

b) do funkce náměstka starosty  Ing. Tomáše Letochu  

Mgr. Janu Trojancovou 

Otu Svoru 

c) do funkce člena výkonného výboru Martina Lipára ml. 

Jaroslava Zahrádku 



Michala Pláška 

Ing. Kateřinu Trnovou 

d) do funkce předsedy kontrolní a revizní rady  

Ivana Vlasáka 

e) do funkce člena kontrolní a revizní rady  

Radka Lipára 

Aleše Předínského 

f) delegáty na shromáždění delegátů OSH  

Miroslava Kuchaře 

Ing. Tomáše Letochu 

Mgr. Janu Trojancovou 

Otu Svoru 

g) delegáty na VI. řádný sjezd SH ČMS  

Miroslava Kuchaře 

Ing. Tomáše Letochu 

Mgr. Janu Trojancovou 
 

 
4. Navrhuje 

a) do funkce člena VV KSH   Martina Lipára ml. 

b) do funkce náměstka starosty KSH Ing. Tomáše Letochu  

Mgr. Janu Trojancovou 

c) do funkce člena ÚORHS   Stanislava Šímu 

d) do funkce člena ÚORM   Mgr. Janu Trojancovou 

e) do funkce člena VV SH ČMS   Ing. Tomáše Letochu  

 
5. Ukládá 

 
I. Výkonnému výboru: 
 

a) projednat a vyhodnotit diskusi z dnešního jednání a vznesené připomínky zahrnout  
do činnosti okresní organizace 



b) předat materiály ze shromáždění delegátů všem sborům a zveřejnit na webových 
stránkách OSH 

c) nadále úzce spolupracovat s vedením Hasičského záchranného sboru JMK územním 
odborem Hodonín 

d) členům výkonného výboru aktivně se zapojit do činnosti a svým osobním přístupem 
pomáhat splnit úkoly vyplývající ze zaměření činnosti do roku 2025 

e) informovat veřejnost o dění v naši společenské organizaci ze všech oblastí svazové, 
sportovní, mládežnické a kulturně společenské činnosti. Využívat k tomu regionálního 
tisku, Hasičských novin a Alarm revue. 

f) pomáhat Sborům dobrovolných hasičů okresu ve všech oblastech činnosti. 
 
II. Okresním odborným radám: 
 

1. Represe: 
a) připravit a uspořádat Okresní kolo v požárním sportu, regionální soutěž O slovácký 

džbánek a Slovácko – Záhorácký pohár 
b) provést školení rozhodčích v požárním sportu 

                    
2. Grand Prix: 

a) přehledně vést výsledky jednotlivých soutěží zařazených do Grand Prix okresu Hodonín  
b) uspořádat galavečer s vyhodnocením vítězů Grand Prix okresu Hodonín v každém roce 

 
3.  Mládeže: 

a) uspořádat jarní a podzimní kola ve hře Plamen  
b) uspořádat soutěž TFA v kategorii mladí hasiči a v kategorii dorostu 
c) pečlivě sledovat hodnocení „Velké ceny“ soutěží pro mládež a na poslední soutěži  

provést vyhodnocení  
d) provést vyhodnocení ligy v běhu na 60 m a 100 m s překážkami 
e) provést školení vedoucích mládeže a rozhodčích pro mládežnické soutěže 
f) uspořádat letní tábor 
g) spolu s radou prevence provést vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí„ 

 
4.  Prevence a ochrany obyvatelstva: 

a) spolupracovat s radou mládeže při vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 
b) provádět preventivně výchovnou činnost „Hasík“ 
c) navázat spolupráci s preventisty sborů a okrsků v rámci zvyšování vzdělávání a přípravy 

obyvatel v problematice prevence a ochrany obyvatelstva 
 
 

III. Delegátům sborů: 
 

a) seznámit členskou základnu svého sboru s výsledky dnešního zasedání 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Doporučuje  
 

Sborům dobrovolných hasičů okresu: 
 

a) propagovat ve svých obcích činnost dobrovolného hasičstva s využitím médií a místních 
zpravodajů 

b) do 31. března daného roku provést odvod členských příspěvků  
c) iniciativně pomáhat realizovat úkoly ze zaměření činnosti  

 
  
 
       Ve Svatobořicích – Mistříně dne 29. srpna 2020  

 
    

      
 
 
  

 
       


