
Zápis č. 3/2015

z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 25.5.2015 ve Svitavách

Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. plk. Ing. Oldřich Jedlička ředitel územního odboru  
                  HZS Svitavy, s. Hana Flídrová, br. Břetislav Eliáš, br. Václav Štaud, br. Josef Peřina,     
                  br. Ing. Pavel Mareček, br. Vilém Škaroupka, br. Jaroslav Neudert, br. Rudolf Vágner, 
                  br. Lubomír Smolík, br. Michal Počka, br. Jiří Bílek, br. Milan Vymlátil

              
Omluveni: br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Jiří Lopaur, br. Tomáš Hořínek, br. Stanislav       
                   Ducháček, br. Jaroslav Šimperský,

Hosté:       br. Ing. Josef  Dvořák – předseda OKRR, br. František Kozlovský – vedoucí OORV,
                  br. Jiří Bidmon – vedoucí OORM
                                                                                                         
Program jednání

1. Zahájení, schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Zhodnocení školení v oblasti represe a PS.

3. Zajištění okresních kol Plamen, dorostu, mužů a žen.

4. Informace ze shromáždění starostů.

5. Příprava propagační jízdy.

6. Příprava sjezdu.

7. Schválení vyznamenání.

8. Různé – diskuse.

9. Usnesení.

10. Závěr.

ad 1)   Jednání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH br. Jan Soural, předložený návrh 
programu byl přítomnými členy VV schválen. Stálým zapisovatelem byl určen br. Ing. Pavel 
Mareček a ověřovatelem zápisu byl určen a schválen br. Michal Počka a br. Josef Peřina. 
- hlasování k bodu ad 1):
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0

ad  2)   Zhodnocení  školení  v  oblasti  represe  a  PS  provedl  vedoucí  OORV br.  František
Kozlovský:
- 4.5.2015 se uskutečnilo zasedání OORV, kde proběhlo zhodnocení školení nových velitelů v
Brně a bude zde i školení strojníků (školení je zdarma)
- byla dána OZ na zabezpečení okresního kola v PS – uskuteční se v Jaroměřicích
-  byla  projednána  odborná  příprava  v  jednotkách  –  dle  témat  stažených  z  internetu  ve
spolupráci s HZS Svitavy
- uskutečnilo se školení stávajících i nových rozhodčích pro rok 2015
- na podzim je v plánu proškolení odbornosti u hasičů I a II
- br. Michal Počka doplnil vedoucího OORV o stavu školení rozhodčích i v  dalších okrscích

ad 3)   Informace k zajištění okresního kola ve hře Plamen a dorostu přednesl vedoucí OORM
br. Jiří Bidmon:
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- propozice zajištěny – zveřejněny na webových stránkách OSH Svitavy
- překážky z Poličky jsou již na závodišti v Jaroměřicích
- rozhodčí na soutěž jsou zajištěni z vlastních řad a také 7 rozhodčích z jiných okresů
- není zajištěn nákup cen – je zapotřebí, aby VV OSH schválil finanční částku na nákup cen
- ubytování se podařilo zajistit ve spolupráci s HZS Svitavy – logistická základna
- jedná se komplexní  centrum s mycím zařízením a s přímým výdejem jídel přímo na hřišti
  (nutno mít sebou misku s příborem)
- je zapotřebí stanovit počty závodníků z důvodu zajištění celodenní stravy – do 27.5.2015 je
  uzávěrka přihlášek startujících závodníků

Seznámení s OZ v PS mužů a žen provedl br. František Kozlovský:
- propozice zajištěny – zaslány okrskovým velitelům, zveřejněny na webových stránkách
  OSH Svitavy
-  okresní kolo v PS se uskuteční 31.5.2015 v Jaroměřicích s prezencí od 7:30 hodin
- časomíra je zajištěná ve spolupráci s KHS Pardubice – nástřikové terče (je uvedeno v OZ)
- přihlášku je nutné mít podepsanou s potvrzením o proškolení  z bezpečnosti práce v PS
- stanovení disciplín – dle počtu družstev je možno rozhodnout o 2 pokusech v útocích ( bude
  rozhodnuto po uzávěrce přihlášek dne 27.5.2015)
- rozlosování družstev a časový rozvrh je vyvěšen na OZ na stránkách OSH Svitavy
- dále byl podán návrh na finanční odměnu pro první tři družstva v kategorii muži i ženy a to
  za 1. místo odměna 2 000,- Kč, za 2. místo 1 000,- Kč a za 3. místo 500,- Kč při okresní  
  soutěži v PS. Tento návrh byl následně schválen. 
- hlasování k návrhu:
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0

- VV OSH schválil na nákup cen pro okresní kolo ve hře Plamen a dorostu v roce 2015
  finanční částku 20 000,- Kč z rozpočtu OSH Svitavy.
- hlasování k návrhu:
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

ad 4) Dne 24.4.2015 se uskutečnilo jednání starostů OSH v Přibyslavi, starosta seznámil VV 
OSH s jednáním a závěry shromáždění – viz zpráva:

      V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi se 24. dubna 2015 sešli starostové okresních 
sdružení na svém předsjezdovém shromáždění. V předvečer této významné akce zde jednali 
členové Výkonného výboru SH ČMS a Kontrolní a revizní rady SH ČMS, aby završili 
přípravu jarního Shromáždění starostů a projednali mimo dalšího stav příprav V. sjezdu SH 
ČMS a jednotlivých mistrovství republiky v požárním sportu a tradičních disciplínách 
CTIF. Výkonný výbor konstatoval, že přijatý harmonogram příprav V. sjezdu je plněn a 
nevyskytují se překážky k jeho budoucímu celkovému naplnění. 
Již od časných ranních hodin se do prostor přibyslavského zámku začali sjíždět starostové
OSH  z  celé  republiky.  Někteří  jako  znovuzvolení  nedávnými  okresními  shromážděními
delegátů, jiní zde byli ve své nové funkci poprvé. Na shromážděních delegátů v 77 okresech
bylo  celkem  zvoleno  30  nových  starostů  OSH  a  ve  čtrnácti  krajích  7  nových  starostů
KSH. Hned na uvítanou se podrobili rituálu fotografování a budete mít možnost se se všemi
seznámit v příštím čísle Alarm Revue.

S hlavním referátem vystoupil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, který zhodnotil uplynulé
období od podzimního jednání a připomněl mimo jiné i nejpalčivější problémy, které se naše
sdružení snaží řešit. Nejdůležitější v tom je finanční a materiální zabezpečení jednotek SDH
obcí a další činnosti dobrovolných hasičů.

"Připomínám, že 'hasičina' v obci však není jen o 'ohni'," řekl starosta Richter. "Je zde řada
činností zabezpečovaná naším členstvem ve prospěch celé obce a potažmo celé společnosti.
Proto si zasloužíme nejen verbální, ale i finanční podporu pro práci s mládeží, přes plnění
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úkolů  ochrany  obyvatelstva  a  preventivní  výchovnou  činnost,  po  zachování  historických
tradic, a také i na kulturní společenskou činnost. Bez dobrovolných hasičů by mnohé obce
nežily."

Účastníci jednání si dále vyslechli zprávy o hospodaření SH ČMS za rok 2014 a o činnosti
Ústřední kontrolní a revizní rady. Byla jim podána také informace k novému Občanskému
zákoníku,  zejména  v  souvislosti  s  přeregistrací  SDH  -  pobočných  spolků.  V  programu
nechyběly ani doklady o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS.
Proto zde byli pozváni představitelé HVP, a.s. a Fire Edit, s.r.o.

Důležitým bodem bylo projednání a přijetí návrhů dokumentů pro jednání V. sjezdu SH ČMS,
tedy programu činnosti SH ČMS, program sjezdu, jednacího řádu a volebního řádu sjezdu a
návrh  na  usnesení  sjezdu.  Byl  projednán  a  schválen  doplněk  Statutu  čestných  titulů  a
vyznamenání.

Slavnostní ráz dne přidalo bezpochyby předání funkčního označení novým starostům KSH a
OSH.

Přítomní starostové mimo jiné obdrželi také Výroční zprávu SH ČMS za rok 2014, ze které se
mohli  dozvědět,  že členská základna měla k 31.  prosinci  2014 348 481 evidovaných členů
v 7783 sborech. Z tohoto počtu je 50 248 mladých hasičů do 18 let.

ad 5)   SH ČM pořádá u příležitosti V. sjezdu "Propagační jízdu" historickým hasičským 
vozidlem z místa posledního sjezdu, který se konal v Ostravě, do místa dalšího sjezdu, který 
se koná v Pardubicích. 
- 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 6)   Br. Josef Bidmon seznámil přítomné s harmonogramem přípravy  konání V. sjezdu SH
ČMS, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích. 
- VV OSH projednal způsob dopravy na V. sjezd 
- VV OSH projednal způsob zajištění prezence delegátů a sčítání hlasů – br. Ing. Josef Dvořák
- způsob zajištění prezentace činnosti OSH Svitavy za období posledních 5 let – v pátek před
  sjezdem nainstalovat baner

ad 7)   návrhy na udělení vyznamenání dle došlých žádostí – všichni uchazeči splňují 
podmínky
- hlasování k udělení vyznamenání:
Pro: 15             Proti: 0   Zdrželi se: 0

ad 8)  
 br. Ing. Josef Dvořák – informace k čerpání rozpočtu OSH k 30.4.2015: 
     - příjmy: 595 150,15 Kč, výdaje: 336 932,- Kč,
     - zůstatek na pokladně: 11 970,- Kč, zůstatek na účtu: 638 020,87 Kč
 br. Jiří Bidmon – vznesl dotaz na VV OSH, jak se naloží s finanční částkou 61 000,- Kč

na volnočasové aktivity a s financemi na  MTZ
 Br. Josef Bidmon – volnočasové aktivity lze použít pouze na volnočasové aktivity pro

děti, dále doporučil, aby OORM přišla s návrhem, jak by s financemi chtěli naložit – poté
VV OSH rozhodne

 br. Jiří  Bidmon –  doporučil  VV OSH pořídit  pro potřeby OORM 1 ks  přetlakového
ventilu  

- hlasování k pořízení přetlakového ventilu:
Pro: 15             Proti: 0   Zdrželi se: 0
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 br. Jan Soural – podal návrh, aby všechny OOR vznesly požadavky pro své potřeby a
VV OSH na příštím zasedání schválí finanční částky pro potřeby okresních odborných rad

     - dále podal návrh na zrušení okresního mob. telefonu z důvodu používání vlastního mob.
čísla – podá návrh na zrušení smlouvy

 VV OSH navrhl dát finanční příspěvek na provoz mobilního telefonu starostovi OSH v
částce 3 600,- Kč na rok 

- hlasování k  návrhu:
Pro: 13             Proti: 0   Zdrželi se: 2

 br. Jan Soural – o zasedání  shromáždění představitelů SDH na podzim má zájem SDH
Březová, VV OSH schválí na příštím zasedání

 br.  Ing.  Josef  Dvořák –  informace  k personálnímu obsazení  na OSH po volbách:  je
zvoleno 30 nových starostů OSH a z toho je zvoleno 17 žen

 br. Jiří  Bidmon – kritika web. stránek: nejsou včas zveřejňovány výsledky ze soutěží
OORM

 s. Anna Souralová – je zapotřebí zasílat data ve formátech „pdf“ 
 br. Vilém Škaroupka – svěcení praporu v Baníně, kdo se zúčastní za OSH: účast potvrdil

br. Michal Počka, 
 br. Ing. Josef Dvořák – informace k provozu kanceláře OSH (úřední hodiny)
 br.  Jan Soural –  veškeré  změny v  provozu kanceláře  byly  vyvěšeny  a  jednalo  se  o

výjimku, dále bude provoz kanceláře OSH dle vývěsky
   - informace k vyhlášení  okresních a krajských výsledků „PO očima dětí“,  dále info ke

krajskému vyhodnocení, které se uskuteční dne 3.6.2015 na HZS v Chocni
 br. Jiří Bidmon – podal návrh, zda-li by OSH mohl vyslat pro zájemce z řad OORM

autobus  na  Mistrovství  ČR   ve  hře  Plamene  a  dorostu  do  Prahy   ve  dnech  8.6.  až
12.6.2015

 br. Jan Soural – doporučil, aby tento návrh byl schválen po dodání jmenného seznamu
užším vedením OSH (starosta OSH, náměstci OSH a vedoucí odborných rad OSH)

- hlasování k návrhu:
Pro: 15             Proti: 0   Zdrželi se: 0

 br. Josef Bidmon – dotaz na zajištění prezentace a prezenci na V. Sjezdu SH ČMS do
Pardubic za OSH Svitavy

   - KSH schválilo rozšíření krajských odborných rad na dva členy z každého okresu, dle
stanov má možnost jmenovat tyto uchazeče VV OSH 

   - 6. června se uskuteční krajské kolo hry Plamen v Litomyšli – informace k ubytování a
zajištění stadionu, dále vznesen dotaz, na jaké úrovni je  zajištěno další zabezpečení této
soutěže

 VV OSH  - pověřil náměstky OSH  br. Ing. Miroslava Vacka a br. Tomáše Hořínka, aby
zajistili tuto soutěž ve spolupráci s technickou četou z okrsku Litomyšl a OORM 

 br. Jiří Bidmon – informace za OORM k technické četě z okrsku Litomyšl, která bude
zajišťovat soutěž v Litomyšli: technická četa je zajištěna pod vedením br. Romana Křivky

    - další informace k zajištění závodu v požární všestrannosti v Janově
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ad 9)
Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 25.5.2015

1. VV OSH Svitavy schvaluje
 program dnešního jednání VV
 ověřovatele a zapisovatele dnešního jednání VV
 výši finanční odměny pro družstva mužů a žen  za umístění v okresním kolo PS 
 nákup cen pro okresní kolo PLAMEN a dorostu v roce 2015
 předložené návrhy na udělení vyznamenání
 nákup 1 ks přetlakového ventilu
 roční finanční příspěvek na provoz mobilního telefonu pro starostu OSH
 aby vedení OSH rozhodlo o zájezdu do Prahy na Mistrovství ČR ve hře Plamen a 

dorostu ve dnech 8.6. - 12.6.2015

2. VV OSH bere na vědomí:
 kontrolu plnění usnesení – úkoly splněny
 zprávu starosty OSH k jednání starostů OSH v Přibyslavi 
 informace k propagační jízdě historických vozidel 
 informace k V. Sjezdu SH ČMS v Pardubicích
 informace k čerpání rozpočtu OSH k 30.4.2015
 informaci k okresnímu vyhodnocení prací „PO očima dětí“

3. VV OSH ukládá:
 odborným radám OSH zaslat své finanční požadavky na rok 2015  - dotace na 

volnočasové aktivity a MTZ
 náměstkům OSH br. Ing. Bc. Miroslavu Vackovi a br. Tomáši Hořínkovi zajistit 

krajskou soutěž hry Plamen v Litomyšli

ad 10)
   Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru
OSH ukončil. 
  
              
Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne:  25.5.2015

Ověřovatelé:      br. Michal Počka                          ………………………………..  

                           br. Josef Peřina                            ……………………………….. 
          
                           br. Jan Soural                               .………………………………..

                                                                                                         starosta OSH                                             
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