Zápis č. 4/2015
z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 15.7.2015 ve Svitavách
Přítomni: br. Jan Soural, br. Josef Bidmon, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek, br. Tomáš Hořínek
s. Hana Flídrová, br. Jiří Lopaur, br. Břetislav Eliáš, br. Václav Štaud,
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, br. Stanislav Ducháček
Omluveni: br. plk. Ing. Oldřich Jedlička ředitel územního odboru, br. Josef Peřina,
br. Jaroslav Šimperský,
Hosté: br. Ing. Josef Dvořák – předseda OKRR, br. František Kozlovský – vedoucí OORV,
br. Jiří Bidmon – vedoucí OORM, br. Ladislav Dvořák – vedoucí OORHM
br. Josef Černý – vedoucí aktivu ZH
Prezenční listina je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Program jednání
1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola úkolů z minulých zasedání.
4. Zhodnocení okresních kol v PS, Plamenu a dorostu.
5. Čerpání rozpočtu OSH v prvním pololetí 2015.
6. Zhodnocení práce SDH a okrsků.
7. Průběžné hodnocení soutěží a okresních lig.
8.

Informace z V. Sjezdu SH ČMS v Pardubicích.

9.

Informace z propagační jízdy.

10. Různé, diskuse.
11. Usnesení.
12. Závěr.
__________________________________________________________________________________
Vlastní jednání

Ad 1) Jednání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH br. Jan Soural, který všechny členy VV
OSH a hosty srdečně přivítal, dále omluvil zbylé členy z VV OSH z důvodu dovolených.
Ad 2) Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl schválen bez doplnění.
Stálým zapisovatelem byl určen br. Ing. Pavel Mareček a ověřovatelem zápisu byl určen a
schválen br. Stanislav Ducháček a br. František Kozlovský.
- hlasování k bodu ad 2):
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Ad 3) Bodem jednání byla kontrola plnění usnesení z minulých zasedání s následující
zjištěním:
- Br. Ing. Josef Dvořák – informace ke kontrole dotací za roky 2011 až 2013 ve sborech, kde
byly dotace vyplaceny. Zbývá provést kontrolu v posledním sboru, prozatím nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Závěrem kontroly bude vyhotoven zápis, který bude předložen VV OSH.
- Br. Jan Soural – informace ke splátkovému kalendáři u paní Trmačové. Zaplacena pouze 1
splátka, další splátky nebyly provedeny. Je jednáno na dalším postupu v této věci s
advokátní kanceláří, která nás zastupuje.
- Shromáždění představitelů v roce 2015 – SDH Březová s kapacitního důvodu nemůže
uskutečnit toto shromáždění, přišla nabídka z SDH Pomezí.
VV OSH k tomuto bodu schválil místo a datum uskutečnění shromáždění představitelů
SDH. Shromáždění se uskuteční dne 14.11.2015 v Pomezí.
- hlasování k tomuto bodu:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ad 4) Zhodnocení okresního kola v PS mužů a žen provedl br. František Kozlovský:
- OK v PS se uskutečnilo dne 31.5.2015 ve sportovním areálu Jaroměřice
- velmi zdařilý průběh soutěže s mírnou kritikou, že se jednalo o soutěžní den neděli
- pochvala od OORV technické četě z Jevíčka za více něž 100% nasazení a odvedenou práci
- velmi pozitivní skutečnost – použití jednotných strojů FOX při požárních útocích, OORV
dává návrh, zda-li by v příštích ročnících soutěží okresního kola v PS mohly být tyto stroje
nasazeny ve všech okresech Pk.
Zhodnocení okresního kola ve hře Plamen a dorostu přednesl vedoucí OORM br. Jiří
Bidmon:
- soutěž se uskutečnila ve dne 29.5 - 30.5.2015 ve sportovním areálu Jaroměřice
- byla vznesena kritika ze strany některých vedoucích – špatné rozdělení cen, malé porce
stravování a příliš náročná a monstrózně podaná akce
- vyjádření za OORM – do cen bylo vloženo celkem 40 000,- Kč ze strany OSH 20 000 a
jednotlivých sponzorů rovněž 20 000, strava byla na dobré úrovni ze ZŠ Jaroměřice s
výdejem do 13:00 hodin a program pro děti ze strany OSH a pořadatelů byl velmi zdařilý
- poděkování HZS Svitavy za doprovodný program a zapůjčení logistické základny
- všechny potřebné informace a výsledky jsou vyvěšeny na web. stránkách OSH
Vedoucí OORM podal další informace z rady:
- překážky jsou ve špatném stavu – OORM doporučuje provést neprodleně opravu stávajících
překážek a stanovit systém půjčování překážek s následným uskladněním. Tyto překážky
opravit z finančních prostředků MTZ
- OORM doporučila a schválila do rozšíření KORM br. Pavla Uhra
- informace k uskutečněným kolům okresní ligy mládeže
- okresní kolo v ZPV se uskuteční dne 17.10.2015 v Pohodlí – je jednáno o zabezpečení
soutěže. OORM navrhuje, aby příspěvek na účastníka z fondu OSH byl navýšen na 50,- Kč
- informace z krajské soutěže v dorostu – Ústí nad Orlicí dne 14.6.2015
- vyslovena pochvala k uspořádání krajského kola hry PLAMEN v Litomyšli
Ad 5) Zprávu o hospodaření OSH k 30. 6. 2015 přednesl br. Ing. Josef Dvořák, vedoucí
OKRR. Bylo konstatováno, že se postupuje dle stanoveného plánu hospodaření s následujícím
stavem finančních prostředků:
- příjmy celkem: 683 802,83 Kč
- výdaje celkem: 552 598,39 Kč,
- zůstatek na pokladně: 11 008,- Kč,
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- zůstatek na účtu: 515 969,95 Kč
Zpráva o hospodaření OSH Svitavy k 30.6.2015 bude přílohou č.2 tohoto zápisu.
Dále vedoucí rady seznámil přítomné ze zápisem OKRR na základě provedené kontroly
hospodaření OSH Svitavy.
Ad 6) K práci okrsků jednotliví členové přednesli, že téměř ve všech okrscích proběhla
námětová cvičení a okrskové soutěže na dobré úrovni. Dále byly připomenuty v jednotlivých
sborech oslavy výročí, různé pohárové soutěže a další akce. Od některých členů VV zazněla i
následující kritika:
- s. Hana Flídrová – v okrsku Dolní Újezd se nedaří plnit rozhodnutí o placení příspěvku do
okrsku od všech SDH okrsku
- br. Stanislav Ducháček – za okrsek Jevíčko, doporučil, aby členové VV a ústředí OSH byli
více nápomocni ve spolupráci se zástupci s obcí a SDH při řešení různých problémů
Ad 7) Dosavadní průběh a kladné zhodnocení uskutečněných kol okresních lig provedl
br. Tomáš Hořínek. Celkem již proběhlo 5 závodů ve všech kategoriích a zbývá ještě do
konce ligy uskutečnit 6 závodů.
Okresní ligu vede po 5 závodech v kategorii mužů Chrastavec, v kategorii žen družstvo
Nedvězí a v kategorii seniorů družstvo Hartmanice.
Bylo zdůrazněno, že liga je na velmi dobré úrovni bez větších pořadatelských problémů a
výkony soutěžících ve všech kategoriích mají neustále vzestupnou tendenci.
Ad 8) Starosta OSH seznámil VV se závěry a s prohlášením delegátů V. Sjezdu SH ČMS
konaného 4.7.2015 v Pardubicích. Milým překvapením bylo předání čestného praporu od
ústředí SH ČMS OSH Svitavy za příkladnou práci.
Zdůraznil, že delegáti s překvapením mezi sebou uvítali delegaci vlády ČR pod vedením
premiéra Bohuslava Sobotky. Dále byli přítomni místopředsedové vlády Andrej Babiš a Pavel
Bělobrádek a ministr vnitra Milan Chovanec. Přítomni byli dále poslanci a senátoři Miroslav
Antl, Václav Klučka, Jiří Skalický, Martin Lank, Petr Šilar, Roman Váňa, hejtmani Michal
Hašek a Martin Netolický a další osobnosti českého, politického, hospodářského,
společenského a kulturního života.
Poté následovaly informace o provedených volbách a závěrem seznámil starosta OSH členy
VV s prohlášením delegátů, kde zejména apelovaly o:
 zjednodušení převodu majetku, zejména požárních automobilů, ze státních organizací na
obce a spolky působící na úseku požární ochrany
 zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek požární ochrany, zejména v poslední,
doposud opomíjené kategorie JPO V
 legislativní zakotvení družstev pro ochranu obyvatelstva na bázi sboru dobrovolných
hasičů
 dostupné školení pro získání řidičského oprávnění pro řízení automobilů skupiny C a
vyšší, používaných v IZS
 zvýhodňování zaměstnavatelů při uvolňování členů zásahových jednotek v obecném
zájmu
 poskytování plné nemocenské členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a
dobrovolníkům při úrazech a nemocech, které utrpěli při zásazích u mimořádných událostí
 soustavné poskytování finančních prostředků pro zabezpečení činnosti organizační
struktury spolků působících prokazatelně na úseku požární ochrany a integrovaného
záchranného systému
 trvalou systémovou podporu práce s dětmi a mládeží, působících ve sborech dobrovolných
hasičů od kolektivů až po reprezentaci
 zrovnoprávnění podpory hasičského sportu s ostatními sporty
Závěrem starosta poděkoval všem, kdo se podílel ze strany OSH na zdárném průběhu V.
Sjezdu SH ČMS.
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Ad 9) Br. Ladislav Dvořák podal informace k uskutečněné VII. propagační jízdy SH ČMS.
Přes okres Svitavy vedla místní část propagační jízdy s několika zastávkami. Zde byli
zúčastněným sborům SDH předány pamětní listy a stuhy k praporům.
Tato místní část přes Svitavsko se jela se Škodou 4R z roku 1928 z SDH Křižanovice s
řidičem Ladislavem Trojanem, s Phänomenem AS 16 z roku 1944 z SDH Bystré s Josefem
Alexou a Pragou RN z roku 1951 z SDH Jevíčko s Petrem Biberlem.
Jednalo se o tak zvanou trasu „B“ z Jaroměřic do Skutče, kterou vedl starosta KSH
Pardubického kraje Josef Bidmon a doprovázel ji náměstek starosty SH ČMS prof. Václav
Liška. Všichni se pak ve Skutči připojili k přibyslavské pragovce a jízda čtvrtým dnem
pokračovala Pardubickým krajem.
Cíl propagační jízdy SH ČMS byl na Perštýnském náměstí v Pardubicích. Dojezdu se
účastnili nejen členové výkonného výboru SH ČMS v čele se starostou Ing. Karlem Richtrem,
ale také hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a primátor města Pardubic
Martin Charvát. Přišli sem i ti delegáti V. sjezdu SH ČMS, kteří se v odpoledních hodinách
sjížděli na nadcházející významnou událost, které byla jízda věnována.
Ad 10)
 br. Michal Počka – návrh, aby udělený prapor pro OSH od ústředí SH ČMS byl
požehnán
- dále podal návrh, aby při oslavách na výročích sborů byly předávány s pamětními listy
OSH také plakety. Do příštího VV zpracuje společně se starostou návrh plaket.
- další návrh byl zaměřen na uspořádání posezení pro aktivní účastníky, kteří zajišťují
akce spojené s OSH
 br. Jan Soural – nepodařilo se zajistit opravu a seřízení vzduchovek pro OORM, br.
Michal Počka nabídl, že opravu zajistí v Moravské Třebové
- přišla žádost s SDH Desná – příspěvek na vyhlášení výsledků OL, VV rozhodl ponechat
finanční příspěvek ve stejné výši jako v minulém roce
- delegování členů VV na výročí sborů SDH:
SDH Dolní Újezd – br. Jan Soural
SDH Opatovec – br. Jaroslav Šimperský
SDH Kamenec – br. Tomáš Hořínek
SDH Pustá Rybná – br. Josef Peřina
SDH Stašov – br. Ing. Pavel Mareček
- SDH Sebranice mají ve svých řadách dva členy, které může VV navrhnout na zasloužilé
hasiče – jedná se o br. Josefa Vomáčku a br. Jaroslava Kučeru. VV tento návrh schvaluje.
- hlasování k návrhu:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 0
- bratři Štáblovi z Vranové Lhoty - jako jediní Češi zdolali Tysons Tower na Světových
hrách v USA, Jiří má medaili za 3. místo a Martin se umístil na 4 místě. VV podal návrh
udělit bratrům Štáblovým medaili za příkladnou práci
- hlasování k návrhu:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 0
- další návrh starosty OSH – zakoupení alkohol testeru pro potřeby soutěží a spotřebního
materiálu a zařízení do kanceláře OSH. VV OSH je proti pořízení alkohol testeru a
spotřební materiál a zařízení kanceláře není nutno schvalovat – je v kompetenci ústředí
OSH.
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Br. Jiří Bidmon – vedl delší diskusi na opravu stávajících překážek, br. Stanislav
Ducháček navrhl, aby byl pořízen seznam překážek a byl ustanoven jasný řád na
půjčování překážek s následným uskladněním a osobou odpovídající za tento systém
 br. Josef Bidmon – doporučil udělat regály na uskladnění překážek ve stávající garáži, je
schopen zajistit výrobu těchto regálů
- přivezou se nové překážky zakoupené z finančních prostředků KSH (2x bariera)
- kritika k předčasnému odchodu delegátů OSH Svitavy z V. Sjezdu SH ČMS v
Pardubicích
- okresní kolo hry Plamen – vznesena kritika na některé vedoucí kolektivu mládeže
- informace k dotačním podmínkám v roce 2015
- krajské kolo v Litomyšli – kritika, že jsme nebyli schopni zajistit občerstvení a stravu z
vlastních prostředků a vlastními členy SDH
- informace k rekreaci pro členy SDH ve středisku Dolní Lipka
- doporučení OOR stanovit pevně termíny postupových soutěží v příštím roce - nahlásit do
konce září v návaznosti na stanovení dalších soutěží kraje
- informace k ukončení pracovního poměru tiskového mluvčí SH ČMS
- podal návrh na výrobu vlastního praporu OSH – VV schválil pořízení praporu OSH a
výrobu zadá na základě předložených návrhů
- hlasování k návrhu:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 2



br. Jiří Bidmon – opětovná připomínka na pozdní zadávání výsledků ze soutěží OSH
br. Tomáš Hořínek – informace k výhodné rekreaci pro členy SDH

Ad 11)
Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 15.7.2015
1. VV OSH Svitavy schvaluje
 program dnešního jednání VV
 ověřovatele a zapisovatele dnešního jednání VV
 místo a datum shromáždění představitelů SDH – 14.11.2015 v kulturním domě
v Pomezí
 udělení zasloužilého hasiče pro br. Josefa Vomáčku a br. Jaroslava Kučeru z SDH
Sebranice
 udělení medaile pro bratry Jiřího a Martina Štábla z Vranové Lhoty za příkladnou
reprezentaci
 pořízení praporu OSH Svitavy
2. VV OSH bere na vědomí:
 kontrolu plnění usnesení
 zprávu vedoucího OORV a vedoucího OORM
 zprávu o hospodaření OSH k 30.6.2015 a zprávu z OOKRR
 zhodnocení práce okrsků a SDH
 průběžné hodnocení okresních lig
 informace z V. Sjezdu SH ČMS v Pardubicích a prohlášení delegátů
 informace z propagační jízdy
 finanční příspěvek na vyhlášení výsledků OL pro SDH Desná
 informace od starosty KSH
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3. VV OSH ukládá:
 OORM vypracovat seznam překážek a vytvořit systém půjčování překážek
 jmenovaným členům VV účast za OSH Svitavy na oslavách výročích v SDH:
SDH Dolní Újezd – br. Jan Soural
SDH Opatovec – br. Jaroslav Šimperský
SDH Kamenec – br. Tomáš Hořínek
SDH Pustá Rybná – br. Josef Peřina
SDH Stašov – br. Ing. Pavel Mareček
 kanceláři OSH včasné vkládání výsledků ze soutěži OSH
4. Součástí zápisu jsou následující přílohy:
 prezenční listina - příloha č.1
 zpráva o hospodaření OSH k 30.6.2015 – příloha č.2
Ad 12) Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného
výboru OSH ukončil.
Zapsal: Ing. Mareček Pavel
Dne: 15.7.2015

Ověřovatelé:

br. Stanislav Ducháček

………………………………..

br. František Kozlovský

………………………………..

br. Jan Soural

.………………………………..
starosta OSH
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