Zápis č. 2/2015
z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 1.4.2015 ve Svitavách
Přítomni: br. Jan Soural , Br. Josef Bidmon, br. Tomáš Hořínek, s. Hana Flídrová, br. Břetislav
Eliáš, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Jiří Lopaur, br. Václav Štaud, br. Josef Peřina,
br. Ing. Pavel Mareček, br. Vilém Škaroupka, br. Jaroslav Neudert, br. Jaroslav
Šimperský, br. Rudolf Vágner, br. Lubomír Smolík, br. Michal Počka, br. Jiří Bílek,
br. Milan Vymlátil, br. Stanislav Ducháček
Omluveni: br. plk. Ing. Oldřich Jedlička - ředitel územního odboru HZS Svitavy
Hosté:

br. Ing. Josef Dvořák – předseda OKRR, br. Josef Černý – vedoucí aktivu ZH

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu jednání.
2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení vedoucích odborných rad okresu a aktivu ZH.
4. Schválení plánu práce OSH na rok 2015 a jednání VV OSH.
5. Schválení náměstků k podpisu pracovních a mzdových listů starosty a inspektorky
kanceláře OSH.
6. Odborné rady – zastoupení z jednotlivých okrsků do OORHM, OORP.
7. OKRR prověřit dotace na volnočasové aktivity a MTZ.
8. Příprava shromáždění delegátů OSH.
9. Ligy – jejich vedení, sponzoři atd .
10. Příprava sjezdu.
11. Informace o propagační jízdě.
12. Různé – diskuse.
13. Usnesení.
14. Závěr.
ad 1)
Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH br. Jan Soural, který všechny nově zvolené členy
výkonného výboru přivítal na prvním zasedání VV OSH v budově HZS Svitavy.
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ad 2)
- ověřovateli zápisu byli navrženi: br. Rudolf Vágner, s. Hana Flídrová
- zapisovatelem zápisu byl navržen br. Ing. Pavel Mareček
- hlasování o ověřovatelích a zapisovateli zápisu:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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ad 3)
Za vedoucí a zástupce vedoucích do odborných rad OSH Svitavy byli navrženi:
- ORV – vedoucí: br. František Kozlovský, SDH Městečko Trnávka
zástupce vedoucího: br. Stanislav Ducháček, SDH Jevíčko
- ORP – vedoucí: br. Jan Soural, SDH Jaroměřice
zástupce vedoucího: br. Arnošt Mainwald, SDH Čistá
- ORM - vedoucí: br. Jiří Bidmon, SDH Jevíčko
zástupce vedoucího: br. Jiří Lopaur, SDH Čistá
- ORHaM - vedoucí: br. Ladislav Dvořák, SDH Desná
zástupce vedoucího: br. Jaroslav Šimon, SDH Telecí
- Aktiv ZH - vedoucí: br. Josef Černý, SDH Pazucha
- hlasování o vedoucích a zástupcívh vedoucích OR:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 6
ad 4)
- návrh plánu práce OSH na rok 2015 a jednání VV OSH (je přílohou zápisu)
- termíny jednání VV OSH v roce 2015: 20.5., 15.7., 7.10. a 16.12.2015
- hlasování o plánu práce VV OSH na rok 2015:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ad 5)
- návrh na náměstka k podpisu pracovních a mzdových listů starosty a inspektorky kanceláře
OSH – 1. náměstek OSH br. Josef Bidmon.
- hlasování o náměstku k podpisu:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ad 6)
- zastoupení z jednotlivých okrsků do OORHM, OORP : VV OSH navrhl, že zastoupení ze
strany okrsků není podmínkou.
- hlasování o zastoupení okrsků:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ad 7)
VV OSH uložil OKRR provést kontrolu dotací za roky 2011 až 2013 ve sborech, kde byly
dotace vyplaceny. Byl stanoven termín kontroly do 30.5.2015.
- hlasování o kontrole dotací:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ad 8)
VV OSH projednal organizační záležitosti ohledně shromáždění delegátů OSH na sjezd KSH
Pardubického kraje, který se bude konat 16. dubna v kulturním domě v Chornicích.
ad 9)
- informace k ligám v PS - Br. Tomáš Hořínek podal přítomným informace k ligám na rok
2015. VV OSH pověřil br. Tomáše Hořínka k zastupování OSH na jednáních vedoucích OL.
- hlasování o mandátu br. Tomáše Hořínka k zastupování OSH:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ad 10)
- informace k V. Sjezdu SH ČMS – br. Josef Bidmon seznámil VV s přípravou V. řádného
sjezdu SH ČMS, který se bude konat dne 4.7.2015 v Pardubicích. OSH Svitavy bylo pověřeno
nominováním 9 osob za účelem sčítání hlasů a prezenci delegátů sjezdu.
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Br. Ing. Josef Dvořák byl ústředními orgány SH ČMS určen skrutátorem voleb na sjezdu. VV
OSH pověřil br. Ing. Josefa Dvořáka, aby stanovený počet osob za OSH zajistil.
ad 11)
- propagační jízda v Pardubickém kraji - br. Jan Soural podal informace k organizačním
záležitostem k propagační jízdě. Seznámil přítomné s trasou a časovým harmonogramem
zejména s průjezdem přes okres Svitavy. Podrobné informace budou v časovém předstihu
zveřejněny na web. stránkách OSH Svitavy.
ad 12)
 br. Vilém Škaroupka – oslavy výročí 130. let založení SDH Bohuňov dne 27.6.2015 s
vysvěcením hasičského praporu v kostele v Baníně dne 13.6.2015
 br. Jan Soural - dne 19.7.2015 bude vysvěcen hasičský prapor v Jaroměřicích při oslavách
výročí 140. let založení SDH Jaroměřice
 br Jiří Lopaur – dotaz na splátkový kalendář u paní Jany Trmačové . Odpověděl br. Jan
Soural – v prosinci měla proběhnout první splátka, ale nestalo se tak. Kancelář OSH je ve
spojení s právníkem paní Jany Trmačové a v příštím týdnu dojde ke schůzce a k dojednání
potřebných náležitostí ke splácení zpronevěřené finanční částky
 br. Jiří Lopaur – ORM navrhovala br. Pavla Uhra do ÚORM Pardubického kraje, proč v
kandidátce nefiguruje? Odpověděl br. Jan Soural – ÚORM nechce do svých řad br. Pavla
Uhra s důvodu špatné práce v této radě. Dále pak připomněl usnesení ze Shromáždění
představitelů SDH v Telecím, že dle tohoto usnesení není možné, aby ORM podala návrh
na kandidáta do ÚORM Pk
 s. Hana Flídrová – návrh, aby byl do budoucna zrušen poplatek 50,- Kč na stravu u dětí při
soutěžích a dospělí si stravu hradili bez příspěvku. Bylo dojednáno, že se z rozpočtu OSH
zjistí skutečné náklady na dětské soutěže a výše poplatků od dětí. Na toto téma se bude
jednat na dalším zasedání VV
 br. Josef Bidmon – obava z toho když se dospělým příspěvek na stravu nedá, dojde z
jejich strany k nezájmu o spolupráci s OSH. K této připomínce se nesla diskuse se
závěrem, že se bude hledat společné řešení o navýšení rozpočtu OSH
 br. Jiří Bílek – dotaz na možnost jmenování bývalého starosty okrsku za čestného starostu
okrsku: je plně v kompetenci daného okrsku
 br. Jan Soural – přečetl přítomným žádost o finanční podporu z OSH na sportovní soutěže
v disciplinách TFA v roce 2015 pro Jiřího Štábla z Vranové Lhoty. VV OSH finanční
příspěvek neschválil.
- hlasování o finanční dotaci pro Jiřího Štábla:
Pro: 0
Proti: 16
Zdrželi se: 3
 návrhy na udělení vyznamenání dle došlých žádostí – všichni uchazeči splňují podmínky
- hlasování k udělení vyznamenání:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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br. Josef Bidmon – bude zasedat komise na rozdělení dotací na akceschopnost jednotek
JSDHO (je uveřejněno na web. stránkách Pardubického kraje)
podařilo se zajistit finanční prostředky na nákup překážek pro potřeby KSH Pk s tím, že
tyto překážky budou přiděleny do okresů – pro okres Svitavy budou dvě bariéry, domeček,
kladina
zpráva z rádia Český Pardubický rozhlas – budou dělat přenosy z činnosti jednotek SDH
(budou vytipovány některé sbory na tyto relace do rádia)
br. Tomáš Hořínek - kde se budou skladovat nové překážky pro OSH Svitavy
br. Jan Soural – podal informaci o uložení stávajících překážek v Poličce – momentálně by
se musely překážky přerovnat, ale domeček se tam nevejde – je možnost dát překážky do

nově vybudovaného hasičského areálu ve vojenské škole v Moravské Třebové. O
skladování překážek se bude ještě jednat.
 br. Ing. Josef Dvořák – podal informaci o předání funkce bývalého starosty OSH br.
Josefa Jirušeno novému starostovi br. Janu Souralovi. Majetek OSH byl předán podle
inventury a dle podepsaného protokolu OSH Svitavy.
 br. Jan Soural – na podzim roku 2015 budou nové směrnice Hry Plamen
- do 15.4.2015 – je zapotřebí odevzdat do kanceláře OSH práce „PO očima dětí“
ad 13)
Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 1.4.2015
1. VV OSH Svitavy schvaluje
 program dnešního jednání VV
 ověřovatelé a zapisovatele dnešního jednání VV
 vedoucí OR, zástupce vedoucích OR a vedoucího Aktivu ZH
 plán práce OSH na rok 2015
 náměstka k podpisu pracovních a mzdových listů starosty a inspektorky kanceláře
OSH
 předložené návrhy na udělení vyznamenání
2. VV OSH bere na vědomí:
 kontrolu plnění usnesení – úkoly splněny
 informace k připravovanému shromáždění delegátů OSH v Cornicích
 informace k OL
 informace k V. Sjezdu SH ČMS v Pardubicích
 informace k propagační jízdě
 návrh s. Hany Flídrové
 informaci k předání funkce starosty OSH
 informaci k odevzdání prací „PO očima dětí“
3. VV OSH ukládá:
 OKRR prověřit dotace na volnočasové aktivity a MTZ
 starostovi OSH br. Janu Souralovi dořešit splátkový kalendář s advokátem paní Marie
Trmačové
 br. Tomášoví Hořínkovi, aby zastupoval OSH při jednáních v komisi OL
ad 14)
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil.
Zapsal: Ing. Mareček Pavel
Dne: 1.4.2015
Ověřovatelé:

br. Rudolf Vágner

………………………………..

s. Hana Flídrová

………………………………..

br. Jan Soural

………………………………..
starosta OSH
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