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Zápis č. 5/2015 

z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 7.10.2015 ve Svitavách 

 

Přítomni: br. Jan Soural, br. Ing. Bc. Miroslav Vacek,  br. Tomáš Hořínek 

            br. plk. Ing. Oldřich Jedlička ředitel územního odboru, br. Josef Peřina,                   

            s. Hana   Flídrová, br. Jiří Lopaur, br. Břetislav Eliáš, br. Václav Štaud,       

                            br. Ing. Pavel Mareček, br. Jaroslav Neudert, br. Rudolf Vágner,                            

                            br. Lubomír Smolík, br. Michal Počka, br. Jiří Bílek, br. Stanislav Ducháček,               

                            br. Jaroslav Šimperský. 

               
Omluveni: br. Josef Bidmon, br. Ing. Josef  Dvořák – předseda OKRR,  br. Vilém Škaroupka 

                    

 

Hosté:   br. František Kozlovský – vedoucí  OORV. Jiří Bidmon – vedoucí OORM,                

              br.  Ladislav Dvořák – vedoucí   OORHM, br. Josef Černý – vedoucí aktivu ZH 

                        br. Stanislav Jachan za okrsek Chornice. 

 

Prezenční listina je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

                                                                                                          

Program jednání 
 

1.  Zahájení. 

2.  Schválení programu jednání,  zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3.  Dotační tituly, kontrola úkolů z minulých zasedání. 

4.  Příprava a zabezpečení ZPV PLAMEN a dorostu. 

5.  Zhodnocení okresních lig, schválení výdajů na vyhlášení. 

6.  Příprava Superpoháru hejtmana Pardubického kraje. 

7.  Příprava shromáždění představitelů SDH, změna místa konání 

8.  Informace o hospodaření OSH k 30.9.2015. 

9.  Termíny a příprava VVH SDH a okrsků. 

10.  Informace o novém vozidle pro OSH,  prodej stávajícího automobilu. 

11.  Schválení návrhu praporu a plaket OSH Svitavy 

12.  Různé, diskuse. 

13.  Usnesení. 

14.  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 nepřítomnosti. 

Po přivítání požádal přítomné o uctění památky  minutou ticha za zemřelého bratra Milana 

Vymlátila, který nás náhle a nečekaně opustil.  

Dále přivítal br. Stanislava Jachana s SDH Chornice, který bude zastupovat tento okrsek ve 

VV OSH. Dodatečná volba zmíněného bratra bude uskutečněná na chystaném shromáždění 

představitelů SDH 14.11.2015. 
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Ad 2)  Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl schválen bez doplnění. 

Stálým zapisovatelem byl určen br. Ing. Pavel Mareček a ověřovatelem zápisu byla určena a 

schválena s. Hana Flídrová a br. Michal Počka.  

- hlasování k bodu ad 2): 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Ad 3)  Informace o mimořádných dotačních titulech pro jednotky SDH přednesl br. plk. Ing. 

Oldřich Jedlička ředitel územního odboru HZS Svitavy. Jedná se o následující dotace: 

a) bezúplatný převod techniky a zařízení HZS na obce – vyprošťovací hydraulická technika,    

    cisternové  automobily a další majetek stanic HZS dle zákona o hospodaření majetku státu 

b) krajské dotace na provozuschopnost výjezdových jednotek – zde nastala změna v podání  

    žádosti na krajský úřad Pk a to do 9.10.2015 

c) dotace od Státních lesů ČR v částce 0,5 mil. Kč pro jednotky JPO, které zasahovaly v 

    tomto roce na likvidaci lesních požárů. Forma podání žádosti o dotaci je v elektronické  

    podobě na portálů  Státních lesů ČR. Žádosti musí být podány a schváleny do konce  

    letošního roku. 

 

Dotační tituly dále doplnil br. Stanislav Ducháček – bude možné podávat žádosti na: 

- dotační titul z evropských financi z IROP na pořízení hasičské techniky – výzva má být 

vyhlášena v prosinci letošního roku 

-  dotační titul pro obce na opravu hasičských zbrojnic – výzva má být vypsána v březnu roku 

2016 se spoluúčasti obce pouze 10% 

 

Kontrola plnění úkolů z předešlých VV: 

-  kontrola 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. 

-  informace ke splátkovému kalendáři u paní Trmačové - zaplacena další splátka (celkem 

2000,- Kč) 

- udělení titulu zasloužilý hasič – nebylo na  VV ústředí SH ČMS vyhověno žádosti u br. 

Jaroslava Kučery s SDH Sebranice – není splněn statut vyznamenání -  bude udělena medaile 

SH ČMS za mimořádné zásluhy 

- kontrola a oprava vzduchovek – vše proběhlo bez problému (4 vzduchovky byly vyřazeny a 

nahrazeny novými),  poděkování br. Michalovi Počkovi za tuto akci 

- zhotovení regálů a uskladnění překážek – OORM byl navržen br. Tomáš Hořínek, aby byl 

pověřen VV za plnění tohoto bodu 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 16 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

- stanovení termínů okresních kol v PS v roce 2016 – je stanoven termín okresního kola 

mládeže a to 27.5. - 28.5.2016, ale bez udání pořadatele a termín okresního kola mužů a žen 

není schválen.  Dále není znám termín ani pořadatel v kategorii dorostu. Případní zájemci na 

uspořádání neobsazených soutěží mohou zasílat nabídky na email: kancelar@oshsvitavy.cz , 

 oormsvitavy@seznam.cz nebo mobil: 608 779 070  

  

Ad 4)  Informace z přípravy a zabezpečení ZPV PLAMEN a dorostu přednesl br. Jiří 

Bidmon: 

- soutěž se uskuteční dne 17.10.2015 od 8:00 hodin na hřišti v Pohodlí ve spolupráci s  

   místním sborem 

- stravování zabezpečuje SDH Pohodlí a je třeba se vybavit vlastní miskou a hrnkem 

- připomínka k ceně stravného na jednoho soutěžícího – VV navrhl a schválil příspěvek na  

mailto:kancelar@oshsvitavy.cz
mailto:oormsvitavy@seznam.cz
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  jednoho soutěžícího a den ve výši 50,- Kč. 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

- zdravotní službu zabezpečí br. Ivan Havel ve spolupráci s nemocnicí Litomyšl 

- provedení disciplín – budou prováděny dle směrnic hry Plamen a dorostu, včetně všech  

  dodatků a doporučení dle platných znění 

- všechny potřebné informace budou zveřejněny na OZ na web. stránkách OSH. 

 

Ad 5)   Br. Tomáš Hořínek informoval VV OSH o průběhu OL a celkovém pořadí družstev 

okresní ligy v požárním sportu za rok 2015. Celkem v letošním roce mezi sebou soupeřilo 51 

družstev mužů, 27 družstev žen a 8 družstev seniorů. Dále  v OL mládeže v požárním útoku v 

kategorii starší žáci soutěžilo celkem 27 družstev a v kategorii mladší žáci soupeřilo 31 

kolektivů. Umístění družstev v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech je uvedeno v 

následujících tabulkách: 

 

MUŽI ŽENY SENIOŘI 
 1. Chrastavec       191 bodů                        1. Nedvězí             93 bodů          1. Oldříš                  44 bodů                                                                      

 2. Míchov            189 bodů             2. Jevíčko              87 bodů          2. Hartmanice        41 bodů                

 3. Pomezí B          161 bodů                                  3. Desná                86 bodů           3. Telecí                  30 bodů         

 

STARŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI 

1. Lubná                  86 bodů      1.  Sádek A                         76 bodů    

2. Pomezí A            74 bodů      2.  Bystré A                         76 bodů                  

3. Jevíčko A            69 bodů      3.  Lubná B                          61 bodů                       

 

Slavnostní vyhlášení Okresní ligy Svitavska v požárním útoku družstev starších a mladších 

žáků již proběhlo. VV OSH rozhodl schválit finanční částku 8 759 Kč, která byla použita na 

zakoupení cen na  vyhodnocení okresní ligy mladých hasičů. 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

Slavnostní vyhlášení výsledků Okresní ligy Svitavska v požárním útoku  2015 mužů a žen se 

uskuteční 7.11.2015 v KD Poříčí od 18:00 hodin. Organizátorem této akce je rada OL 

Svitavska  a SDH Desná. Finanční příspěvek na vyhlášení výsledků OL dospělých se nemění 

a to znamená, že SDH Desná obrrží od OSH finanční hotovost 6 000,- Kč .  

Celkové výsledkové listiny lze stáhnout na www.oshsvitavy.cz , www.obec-kamenec.cz  

 

Ad 6) Starosta OSH podal přítomným informace k přípravě Superpoháru hejtmana 

Pardubického kraje. Jedná se o soutěž dobrovolných hasičů  Pardubického kraje v požárním 

útoku, kterého se účastní vítězové okresních lig Pk za rok 2015.  

     Za okres Svitavy nás budou reprezentovat v mladších  žácích družstvo Sádku A,  za starší 

žáky družstvo Lubné, v ženách bude soutěžit kolektiv žen z Nedvězí a za muže družstvo 

Pomezí B. 

     Superpohár hejtmana Pk se bude konat 10.10.2015 na hřišti SDH Štěpánov u Skutče od 

10:00 hodin. Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, OSH Chrudim, 

SDH Štěpánov a Města Skuteč. 

     Při příležitosti konání této soutěže budou předány hejtmanem Pk starostům OSH starší, 

vyřazené automobily pro účely OSH. Jedná se o kvalitní automobily Škoda a okresu Svitavy 

bude přidělen bezúplatně automobil Škoda Octavia Combi 1.9 TDI. 

http://www.oshsvitavy.cz/
http://www.obec-kamenec.cz/
http://autobazar.hyperinzerce.cz/auta/skoda-octavia-combi-1-9-tdi-66kw/
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Ad 7)  Starosta OSH v tomto bodě jednání sdělil VV, že schválené Shromáždění představitelů 

SDH dne 14.11.2015 nelze z organizačních důvodů uskutečnit v KD Pomezí. Bylo v tomto 

problému jednáno s Hotelem Morava v Jevíčku. Schválený termín jim vyhovuje a za 

pronájem sálu nebudou požadovat žádnou finanční částku. 

     VV OSH schválil změnu konání Shromáždění představitelů SDH a to , že konání se 

uskuteční dne 14.11.2015 v Hotelu Morava v Jevíčku dle schválených propozic. 

       Pozvánky do jednotlivých sborů budou zaslány emailem a poštou. Hosté a delegáti budou 

pozváni dle návrhu rady OSH. 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Ad 8)  Zprávu o hospodaření OSH k 30. 9. 2015 přednesl br. Ing. Pavel Mareček za 

omluveného vedoucí OKRR. Bylo konstatováno, že se postupuje dle stanoveného plánu 

hospodaření s následujícím stavem finančních prostředků: 

- příjmy celkem: 852 412,19 Kč, 

-  výdaje celkem: 845 147,69 Kč, 

- zůstatek na pokladně: 15 103,- Kč, 

- zůstatek na účtu: 360 935,01  Kč 

Zpráva o hospodaření OSH Svitavy k 30.9.2015 bude přílohou č.2 tohoto zápisu. 

Br. Ing. Pavel Mareček vznesl dále připomínku na registraci OSH a registraci jednotlivých 

SDH. Starosta OSH sdělil, že registrace OSH již proběhla a následně nahlásil SDH, kde se 

ještě ve sborech registrace neuskutečnila. Vyzval členy VV, aby sbory v okrscích na tuto 

skutečnost upozornili a ty kterých se to týká, neprodleně učinily v tomto nápravu. 
 

Ad 9)  K tomuto bodu jednání bylo stanoveno, že výroční valné hromady SDH se musí  

uskutečnit nejpozději do 31.1.2016 a výroční valné hromady okrsků do 28.2.2016. Bylo 

doporučeno, aby VVH SDH proběhly v měsíci prosinec a leden a hlášení z těchto zasedání  je 

nutné doručit na OSH do 31.1.2016. K tomuto termínu se musí zaplatit také příspěvky, které 

jsou ve stejné výši tedy 100,- Kč na člena SDH.    

Bylo doporučena účast zástupců VV OSH na konání VH SDH a okrsků mimo svoje okrsky. 

 

Ad 10)  Další informace již k zmíněnému automobilu sdělil br. Jan Soural. Na OSH Svitavy 

bude bezúplatně převeden automobil z krajského úřadu Pardubického kraje. Základní 

technické údaje jsou následující: 

- tovární značka: Škoda, Kombi 

- obchodní označení: Octavia 1.9 TDI 

- rok výroby: 2001 

- počet skutečně najetých km: 275 000 

- doplňkové údaje: závěs 

Dále sdělil, že uvedený automobil je již na dopravním inspektorátu přepsaný, ale musela se 

zaplatit ekologická daň 3 000,- Kč. Dále se bude  muset dát auto do servisu na základní 

prohlídku, která bude spojenou s pravděpodobnou výměnou rozvodů. 

VV OSH rozhodl, aby stávající automobil byl prodán. Finanční prostředky získané s prodeje 

budou použity na  úhradu nákladů spojených s přepisem a servisní prohlídkou „nového“ auta. 

Forma prodeje bude dražbou a bude prodáno nejvyšší nabízené ceně. 

 

Ad 11)   VV OSH projednal došlé návrhy plaket OSH a návrh na prapor OSH Svitavy. Po 

delší diskusi k tomuto tématu VV OSH rozhodl a schválil zhotovit plaketu varianty a). 

     Varianta praporu byla schválena v podobě se sponzorstvím měst a obcí, které by měly 

v praporu OSH svůj heraldický symbol. 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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Dále VV OSH pověřil radu OSH k oslovení zástupců měst a obcí ke sponzorství praporu za 

předem stanovených podmínek. 

 

Ad 12)  Následovaly další připomínky členů VV OSH: 

- br. Jan Soural – setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje se uskuteční dne 7.11.2015 

v Hlinsku, doprava bude řešena dle další domluvy 

- br. Jiří Lopaur – schválený příspěvek na 3 000,- Kč bude vyčerpán na naftu a na zájezd 

vedoucích mládeže ze zaměřením na  zhodnocení letošního roku 

- br. Jan Soural  -  žádosti na vyznamenání dle došlých žádostí. VV OSH schvaluje udělení 

vyznamenání dle došlých žádostí. 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
      

- br. Michal Počka – nechat zpracovat nový registr rozhodčích pro potřeby OSH Svitavy, 

KSH Pardubického kraje, okrsků apod.. Odpověď – nový registr rozhodčí vzniká ve 

spolupráci s okrsky, momentálně zbývájí aktualizovat údaje s posledních dvou okrsků – do 

konce roku bude nový registr rozhodčích aktualizovaný 

- br. Ladislav Dvořák – témata pro kronikáře odevzdat do 1.11.2015, lze objednat DVD z 

letošní propagační jízdy v ceně 120,- Kč/kus 

- br. Tomáš Hořínek – kde a kdy se uskuteční příští zasedání VV OSH, zda-li se bude jednat 

o výjezdní zasedání?  VV bude informován dodatečně  na shromáždění 14.11.2015 v Jevíčku. 

- s. Hana Flídrová – vznesen dotaz na přestup SDH do jiného okrsku a dále zda-li je 

podmínkou členství  SDH v nějakého okrsku. Odpověď - SDH nemusí být zařazen do 

žádného okrsku a okrsek musí odsouhlasit členství jiného SDH , následně VV OSH potvrdí 

toto členství v jiném okrsku. 

- br. Rudolf Vágner – zda-li se nemění výše příspěvku na rok 2016 – příspěvek je ve stejné 

výši tedy 100,- Kč na člena SDH 

- Br. Jiří Bidmon – vedl delší diskusi na problém rozdělení okresní dotace na volnočasové 

aktivity v částce celkem 61 000,- Kč mezi sbory, které splňují dané podmínky. Jedná se pouze 

o pět sborů, které tyto podmínky splňují a to SDH Desná, SDH Jevíčko, SDH Kunčina, SDH 

Lubná a SDH Sádek. Dále upozornil na nutnost vyúčtování dotace do 31.10.2015. 

VV OSH schvaluje rozdělení částky dotace na volnočasové aktivity ve výši 61 000 Kč mezi 

sbory Desná, Jevíčko, Kunčina, Lubná a Sádek a to rovným dílem, tedy částkou 12 200 Kč 

každému sboru s podmínkou, že vyúčtování proběhne do konce měsíce října 2015. Při 

nesplnění této podmínky se částka daného sboru rozdělí adekvátně mezi sbory splňující 

podmínku.  

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
      

- další připomínka ze strany br. Jiří Bidmona byla k provádění kontrol na adresu OKRR – v 

SDH Jevíčko neproběhla fyzická kontrola na účtování dotací. Upozornil na tuto skutečnost a 

ujistil VV OSH, že pod provedenou kontrolu se nepodepíše, pokud nebude fyzicky provedena, 

jelikož je zodpovědný za dotace v tomto sboru. Žádá tímto VV o fyzickou kontrolu. 

VV OSH bere tuto připomínku na vědomí a ukládá OKRR předložit radě OSH prokazatelný 

zápis s provedených kontrol na účtování dotací ve sborech. 

- hlasování k tomuto bodu: 

Pro: 17            Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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Ad 13) 

Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 7.10.2015 

 

1. VV OSH Svitavy schvaluje 

 program dnešního jednání VV 

 ověřovatele a zapisovatele dnešního jednání VV 

 příspěvek ve výši 50,- Kč na stravu pro jednoho soutěžícího a den na soutěž ZPV 

Plamen a dorostu 

 příspěvek ve výši 8 759,- Kč na zakoupení cen na vyhodnocení OL mladých hasičů 

 změnu konání Shromáždění představitelů SDH do Hotelu Morava v Jevíčku 

 návrh na plaketu OSH a předběžný návrh praporu OSH Svitavy 

 návrh žádostí na vyznamenání dle došlých žádostí 

 návrh rozdělení částky dotace na volnočasové aktivity ve výši 61 000 Kč mezi sbory 

Desná, Jevíčko, Kunčina, Lubná a Sádek a to rovným dílem, tedy částkou 12200 Kč 

každému sboru s podmínkou, že vyúčtování proběhne do konce měsíce října 2015. Při 

nesplnění této podmínky se částka daného sboru rozdělí adekvátně mezi sbory 

splňující podmínku.  

 

2. VV OSH bere na vědomí: 

 kontrolu plnění usnesení  

 zprávu vedoucího vedoucího OORM o zabezpečení ZPV Plamen a dorostu 

 zprávu z hodnocení okresních lig 

 zprávu z přípravy  Superpoháru hejtmana Pardubického kraje 

 zprávu o hospodaření OSH k 30.9.2015 

 termíny a příprava VVH SDH a okrsků 

 

3. VV OSH ukládá: 

 br. Tomáši Hořínkovi odpovědnost za uskladnění překážek 

  OORR předložit radě OSH  prokazatelný zápis s provedených kontrol na účtování 

dotací ve sborech. 

 

4.  Součástí zápisu jsou následující přílohy: 

 prezenční listina  - příloha č.1 

 zpráva o hospodaření OSH k 30.9.2015 – 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:  7.10.2015 

 

Ověřovatelé:      s. Hana Flídrová                                     ………………………………..   

 

                          br. Michal Počka                                    ………………………………..  

           

                          br. Jan Soural                                         .………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                starosta OSH                                                                            


