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Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy,     

konaného 14.11.2015 v Jevíčku 

Přítomni: dle mandátové komise 

 
Program zasedání: 

  1.  Zahájení.  

  2.  Přivítání hostů.  

  3.  Minuta ticha.  

  4.  Zdravice starosty města Jevíčka.  

  5.  Volba komisí – mandátové a návrhové, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  

  6.  Zprávy starosty OSH , vedoucích odborných rad a okresních lig.  

  7.  Plán práce na rok 2016.  

  8.  Návrh rozpočtu na rok 2016.  

  9.  Informace o VVH sborů a okrsků, evidence.  

10.  Diskuse. 

11.  Návrh a schválení usnesení. 

12.  Závěr. 

 

Vlastní jednání 
 
K bodu 1 – 3 

     Jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy zahájil s pověřením VV 
OSH Svitavy a řídil náměstek starosty OSH Josef Bidmon. Nejdříve požádal 
přítomné o uctění památky za zemřelé bratry a sestry v letošním roce. 
    Poté došlo k přivítání hostů, zejména  starosty města Jevíčka  pana Dušana 
Pávka. Následovalo další  uvítání hostů v čele s ředitelem HZS Svitavy panem  pl. 
Ing. Oldřichem Jedličkou, ředitelem HVP pobočka Žďár nad Sázavou Lubošem 
Zemanem, panem jednatelem a  majitelem společnosti PB Jihlava Robertem 
Válalem. Mezi dalšími hosty byl předsedajícím přivítán starosta SDH Jevíčko Jan 
Bidmon, pan Petr Knápek zástupce firmy Naši hasiči, pan starosta OSH Svitavy  Jan 
Soural, vedoucí odborných rad a členové  výkonného výboru OSH Svitavy. Toto 
uvítání proběhlo v krásných prostorách sálu hotelu MORAVA Jevíčko. 
 
K bodu 4 

     Předsedající předal slovo starostovi města Jevíčko panu Dušanu Pávkovi, který 
přítomné přivítal, zejména pak náměstka starosty OSH pana Josefa Bidmona.  
Vzdal velké díky za práci, kterou dobrovolní hasiči v letošním roce museli vynaložit 
vlivem velkého sucha, a tím  častým zásahům a výjezdům. Popřál do dalších let 
sborům SDH dobrou spolupráci a  podporu s  vedením  měst a obcí. Závěrem 
poděkoval představitelům hotelu Morava za příjemné prostředí a popřál 
představitelům SDH úspěšné jednání, pěkný den v královském městě Jevíčko.  
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K bodu 5 

     V úvodu tohoto bodu jednání předsedající pozdravil přítomné jménem hejtmana 
Pk  pana JUDr. Martina Netolického, PH.D., který se ze zasedání musel omluvit. 
 

Byl přečten návrh programu zasedání  a bylo navrženo předsedajícím o doplnění 
návrhu programu zasedání o dva následující  body: 
- vystoupení člena aktivu Zasloužilých hasičů bratra Michala Počky 

- poděkování a předání vyznamenání členům SDH, kteří se podíleli na přípravě V. 
  Sjezdu SH ČMS v Pardubicích.  
Následovalo hlasování k tomuto návrhu a návrh byl schválen. 
 
Proběhla volba jednotlivých komisí. Shromáždění představitelů SDH zvolilo 
mandátovou komisi v čele s předsedou bratrem Václavem Štaudem a členy byli 
zvoleni bratr  Jiří Bílek a sestra Anna Souralová.  
Následovala volba návrhové komise, jejímž předsedou byl zvolen bratr Tomáš 
Hořínek  a za členy pak setra Hana Flídrová a bratr Ivan Havel.   
Dále byl zvolen zapisovatel zápisu bratr Ing. Pavel Mareček a ověřovatelé zápisu 
bratr Josef Tichý a bratr Pavel Malíšek. 
 
Předsedající bratr Josef Bidmon vyzval předsedu mandátové komise, aby přítomné 
seznámil s výsledky této komise. Ta konstatovala přítomnost 106 sborů ze 136 sborů 
tj. 78 % , dále jsou přítomni členové VV OSH a hosté. Předseda mandátové komise 
sdělil, že shromáždění představitelů   SDH okresu Svitavy je usnášení schopné. 

- hlasování k  bodu 5: 

Pro: 106 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

K bodu 6 

     Starosta OSH bratr Jan Soural všechny přítomné přivítal a v krátkosti přednesl 
výroční zprávu o celoroční  činnosti OSH Svitavy za rok 2015. Zpráva byla zpočátku 
zaměřena na činnost VV OSH a následně byla zhodnocena  aktivita a práce celého 
okresního sdružení. 
Konstatoval, že  se podařila uspořádat každoroční soutěž pro nejmenší, PO očima 
dětí. Zástupci našeho okresu získali v krajském kole z 2230 zúčastněných krásných 
6 prvních, 3 druhá a jedno třetí místo dle kategorií. Dále připomněl úspěšné 
pořadatelství krajského kola hry PLAMEN, které se uskutečnilo v červnu v Litomyšli. 
Po celou sezónu probíhaly soutěže okresních lig mladých hasičů, mužů, žen a 
seniorů a rovněž mistrovství v TFA. Dále podotkl, že po letošní sezóně máme v 
našich řadách dva mistry světa,  a to Davida Dvořáka z SDH Jevíčko a Karla Flídra z 
SDH Široký Důl. Mezi velký úspěch se jistě řadí třetí a čtvrté místo na mistrovství 
světa v soutěží TFA, jedná se o bratry Štáblovi z SDH Vranová Lhota a více mistryně 
v kategorii dorostenek z SDH Kamenec. 
Poté podal přítomným informaci, že v letošním roce rozšířili řady nositele  čestného 
titulu Zasloužilý hasič  bratr Václav Tichý z SDH Trpín a bratr Josef Vomáčka z SDH 
Sebranice. Také připomenul předání medaile za záchranu života bratru Jiřímu 
Tomanovi z SDH Dlouhé Loučky. Vzpomenul, že naše řady zasloužilých hasičů  se 
ztenčily napříč celým okresem úmrtím 6 bratrů, a to bratra Andrlíka, Antošovského, 
Felkla, Jeniše, Kaši a Švandy. Rovněž opustil naše řady i člen výkonného výboru 
bratr Milan Vymlátil. Čest jejich památce. 
     Samostatnou kapitolou, kterou starosta OSH hodnotil, bylo spolupořadatelství V. 
Řádného sjezdu SH ČMS, konaného 4. července v Pardubicích. Tomuto 
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předcházela těsně před sjezdem jízda historických vozidel „ze sjezdu na sjezd“, tedy 
z místa konání minulého sjezdu z Ostravy do Pardubic. Tato jízda projížděla rovněž 
naším okresem za účasti našich členů a techniky  
Na přípravách sjezdu se podílel celý Pardubický kraj a i náš okres zde byl viditelně 
zastoupen. Tuto skutečnost ocenil starosta SH ČMS bratr Karel Richter ve svém 
poděkování v říjnu v hotelu Přibyslav. Práce celého našeho okresu v minulých letech 
byla oceněna na sjezdu udělením čestného praporu SH ČMS. 
Další akcí našeho okresu byla účast na Superpoháru  hejtmana Pardubického kraje  
ve Štěpánově u Skutče, kde se utkaly vítězné kolektivy jednotlivých okresních lig.  
Při této soutěži převzali starostové OSH z rukou hejtmana Pardubického kraje klíčky 
od „nových“ automobilů pro potřeby okresních sdružení. Tímto OSH získalo o něco 
mladší automobil Škoda Octavia Combi 1,9 Tdi a stávající vozidlo bude nabídnuto 
k prodeji. 
Závěrem poděkoval starosta OSH všem členům za jejich celoroční práci a vyslovil 
přesvědčení, že jim práce do dalších let půjde neméně tak dobře, jak doposud. 
Rovněž jim popřál hodně zdraví a osobní pohody do nového roku. 
 
     Velitel OORV pan František Kozlovský zhodnotil dosavadní práci OORV. Při 
hodnocení práce OORV za rok 2015 bylo konstatováno, že rada se sešla celkem 
čtyřikrát při průměrné účasti členů na jednotlivých zasedáních. Byly provedeny 
všechny naplánované kurzy a cyklické školení a v roce 2016 se budou zajišťovat 
všechny tyto akce ve stejném rozsahu. Po podání dalších informací následovalo 
poděkování všem za obětavou práci při zajišťování všech soutěží. 
 

     Zprávu za OORP přednesl starosta OSH bratr Jan Soural za omluveného bratra 
Pirožka. Referát se zabýval činnosti rady. Konstatoval, že rada se sešla za rok 2015 
dvakrát, a to v sobotu na celý den. 
Zvolená témata, aktivní a pasivní prvky PO, byla odborná a na velmi dobré a vysoké 
úrovni. Bylo jen škoda, že se neúčastní zástupci všech okrsků a účast tím nebyla 
zcela naplněna.     
Apeloval na představitele SDH, aby tuto skutečnost dali jako námět na jednání do 
svých okrsků. Je nutné, aby okrsky, které nemají zvolené zástupce do OORP, tyto co 
nejrychleji zvolili a zajistili tím vyšší účast na jednáních OORP v roce 2016. 
 
     Člen krajské odborné rady ochrany obyvatelstva bratr Ing. Miroslav Vacek 
podal přítomným informace k nově vytvořené krajské radě. Tato rada vznikla na 
požadavky a živelné události v ČR – časté povodně, sucha, vnitropolitická situace 
apod. Jedná se o to, aby  rada plnila zejména následující úkoly: 

- zvýšit informovanost členů SDH i všeobecně obyvatelstvo a zástupce 
samospráv o hrozícím riziku 

- připravovat předurčené jednotky pro nasazení při živelných událostech 
Tyto předurčené jednotky pro ochranu obyvatelstva jsou již určené a schválené. 
Jedná se převážně o jednotky kategorie JPO V a v krátké době by měla ve 
spolupráci s SDH vzniknout okresní rada ochrany obyvatelstva. K dnešnímu dni má 
tato vznikající rada již dva členy a rada by měla začít pracovat do konce letošního 
roku. Závěrem bratr Vacek vyzval přítomné o spolupráci při nově se rodící OOROO.  
Podotkl, že případní zájemci o spolupráci v této radě jsou vítáni a poděkoval za 
pozornost.    

 
     Vedoucí OORM bratr Jiří Bidmon podal představitelům shromáždění podrobnou a 
obsáhlou zprávu za rok 2015.  
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Kladně hodnotil okresní kolo v celostátní hře Plamen, které se uskutečnilo ve dnech 
29.5 - 30.5.2015 ve sportovním areálu Jaroměřice. Také ostatní soutěže, které se 
uskutečnily v roce 2015, byly na dobré úrovni.  
Kritická slova vznesl na plnění specializace a  odbornosti u mládeže. Zdůraznil, že se 
v příštím období musí rada na tento problém více zaměřit. 
Velké díky a poděkování zaznělo závěrem na adresu všech rozhodčích, pořadatelů a 
také rodičů za obětavou práci při zajišťování soutěží za rok 2015. 
 

     Za OORHM si připravil referát vedoucí této rady bratr Ladislav Dvořák. Přednesl 
náplň práce a úkoly rady za rok 2015. Podotkl, že Ústřední odborná rada se sešla 
zatím pouze jednou dne 9. dubna 2015 v Krupce u Teplic. Z této Ústřední rady podal 
mnoho zajímavých informací.   
Za zdařilou akci považuje hodnocení a zajištění 7. propagační jízdy SH ČMS. Z této 
akce je pořízen videozáznam, který lze objednat u bratra Ladislava Dvořáka. 
 

     Člen aktivu Zasloužilý hasič bratr Michal Počka podal informace za rok 2015. 
Seznámil přítomné v úvodu s členskou základnou. V okrese Svitavy je k dnešnímu 
dni uděleno 60 titulů Zasloužilý hasič. Z tohoto počtu již 31 bratrů zemřelo. 
V letošním roce nás opustil bratr Vítězslav Antošovský  z SDH  Rozstání, bratr 
Václav Andrlík  z SDH Sádek, bratr Josef Švanda z SDH Březiny u Poličky, bratr 
Adolf Kaša z SDH Detřichov, bratr Ladislav Fekll z SDH Březová a bratr Jiří Jeniš 
z SDH Jevíčko.   
Čestný titul Zasloužilý hasič letos v Přibyslavi obdrželi bratr Václav Tichý z SDH 
Trpín a bratr Josef Vomáčka z SDH Sebranice. 
Dále zdůraznil, že okres Svitavy má nejméně nositelů Zasloužilého hasiče a bylo by 
dobré řady tohoto titulu rozšířit . Připomněl nutná kritéria k udělení, a to dovršení 65 
let života a 40let členství v SDH. 
Závěrem svého vystoupení poděkoval za velmi dobrou spolupráci vedoucímu 
OORHM a všem popřál pěkný den. 
 
Po těchto referátech vystoupil se zdravicí host pan Robert Válal, ředitel a jednatel  
společnosti Požární bezpečnost Jihlava. Přítomným předal mnoho zajímavých 
podnětů a informací nejenom z hasičského prostředí. 
Na tento příspěvek navázal s pozdravem další významný host pan Luboš Zeman 
ředitel HVP z  pobočky Žďár nad Sázavou, který rovněž obohatil shromáždění velmi 
zajímavými informacemi. 
 
Bratr Tomáš Hořínek informoval shromáždění o průběhu OL a celkovém pořadí 
družstev okresní ligy v požárním sportu za rok 2015. Celkem v letošním roce mezi 
sebou soupeřilo 58 družstev mužů, 27 družstev žen a 8 družstev seniorů nad 35 let. 
Dále  v OL mládeže v požárním útoku v kategorii starší žáci soutěžilo celkem 27 
družstev a v kategorii mladší žáci soupeřilo 31 kolektivů. 
Slavnostní vyhlášení výsledků Okresní ligy Svitavska v požárním útoku  2015 mužů a 
žen se uskutečnilo 7.11.2015 v KD Poříčí. Organizátorem této akce byla rada OL 
Svitavska  a SDH Desná.  
Celkové výsledkové listiny OL lze stáhnout na: www.oshsvitavy.cz  
 
     Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl Ing. Josef Dvořák. V úvodu 
seznámil shromáždění s nově složenou radou, která se po volbách sešla k jednání 
celkem dvakrát. Poté nastínil hlavní činnost OKRR, která především spočívá v 
pravidelné kontrole hospodaření OSH. 

http://www.oshsvitavy.cz/
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Jedna z oblastí, které OKRR věnuje zvýšenou pozornost, jsou dotace. Zdůraznil, že 
tento příjem do rozpočtu OSH není zanedbatelný a v poměru k vlastním příjmům je 
to přibližně 25% ročního rozpočtu. Během roku byly prováděny kontroly vyúčtování 
dotací ve sborech. V roce 2015 OSH Svitavy obdrželo k dnešnímu dni zatím z MŠMT 
a MV celkem 70 630,- Kč. 
Dále podotkl, že každý rok se vyskytnou sbory, které pozdě anebo vůbec nezaplatí 
členské příspěvky. Letos se zlepšila situace natolik, že příspěvky na rok 2015 
neuhradil pouze jeden sbor, a to SDH Linhartice. 
Další informací je ta skutečnost, že během roku 2015 zatím nebyly OKRR 
adresovány žádné stížnosti a náměty k další kontrolní činnosti. 
Jménem OKRR dále konstatoval, že za celé minulé období rada neshledala závažné 
nedostatky při kontrolách, pokladní doklady souhlasily se zápisy v peněžním deníku 
a hotovostí v pokladně.  
Sdělil, že účetnictví je vedeno přehledně v elektronické podobě, prvotní doklady mají 
všechny náležitosti podle účetních standardů platných pro SH ČMS. 
Dále podal zprávu o hospodaření OSH k 31. 10. 2015. Bylo konstatováno, že se 
postupuje dle stanoveného plánu hospodaření s následujícím stavem finančních 
prostředků: 

 příjmy celkem:   876 614,62 Kč, 

 výdaje celkem:    927 365,69 Kč, 
 zůstatek na pokladně:         106,- Kč, 

 zůstatek na účtu:   344 916,44  Kč 

 
     Předsedající bratr Josef Bidmon po přednesené zprávě vyzval sestru Boženu 
Pospíšilovou, bratra Michala Počku a bratra Radka Dujka k převzetí vyznamenání. 
Toto ocenění jim bylo uděleno za obětavou pomoc při zajištění V. řádného Sjezdu 
SH ČMS v Pardubicích. 
Při této příležitosti bratr Josef Bidmon znovu poděkoval všem, kteří se na přípravě a 
organizaci tohoto sjezdu podíleli. 
Po tomto aktu podal předsedající návrh na potvrzení nového člena VV OSH za 
okrsek Chornice, na místo zemřelého člena bratra Milana Vymlátila. Jmenovaným 
okrskem byl na tento post navržen bratr Stanislav Jachan z SDH Chornice. 
Předsedající nechal o návrhu hlasovat. 

- hlasování k  návrhu: 

Pro: 106 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Bratr Stanislav Jachan byl shromážděním potvrzen za člena VV OSH za okrsek 
Chornice. 
 
K bodu 7 

     Náměstek OSH Svitavy bratr Ing. Miroslav Vacek přečetl plán práce sdružení na 
rok 2016. Po diskuzi a doplnění o body týkající se nově vznikající rady ochrany 
obyvatelstva o něm nechal hlasovat. 

- hlasování k  plánu práce OSH na rok 2016: 

Pro: 106 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Shromáždění představitelů návrh plánu na rok 2016 schválilo. Schválený plán práce  
je přílohou zápisu. 
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K bodu 8 

Předseda OKRR bratr Josef Dvořák přednesl návrh rozpočtu na rok 2016. V návrhu 
rozpočtu na rok 2016 jsou celkem vlastní příjmy ve výši 815 000,-  a vlastní výdaje 
jsou navrženy v částce 815 000,- Kč. Konstatoval, že se tedy jedná na rok 2016 o 
vyrovnaný rozpočet. 

Dále sdělil, že v návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty dotace MV a MŠMT, které se 
předpokládají ve stejné výši jako v roce 2015 (cca 250 000,- Kč). Také zdůraznil, že 
navržený rozpočet se bude během roku v příjmové části měnit podle účelových 
dotací. Ve hře jsou mimo běžných dotací MV a MŠMT ještě finance ze Sdružení 
sportovních svazů a Olympijského výboru. Tyto zdroje se jeví jako nová možnost 
financování. Po těchto informacích nechal o návrhu rozpočtu na rok 2016 hlasovat. 

- hlasování k  návrhu rozpočtu OSH na rok 2016: 

Pro: 106 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Shromáždění představitelů návrh rozpočtu na rok 2016 schválilo. Schválený rozpočet 
na rok 2016  je přílohou zápisu. 
 

K bodu 9 

     K tomuto bodu jednání sdělil starosta OSH, že výroční valné hromady SDH se 
musí  uskutečnit nejpozději do 31.1.2016 a výroční valné hromady okrsků do termínu 
28.2.2016.  
Dále doporučil, aby VVH SDH proběhly v měsíci prosinci a lednu 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.  Připomněl, že 
při včasném doručení hlášení a úhradě příspěvků se vrací do okrskové pokladny 
částka dvě koruny na člena.  
 

K bodu 10 

 -  Diskuzi zahájil ředitel HZS Svitavy pl. Ing. Oldřich Jedlička, který přítomným 
předal aktuální a věcné informace. Poděkoval za celoroční spolupráci a popřál všem 
mnoho zdraví a elánu do další náročné práce. 

-  Další se do diskuze přihlásil starosta OSH bratr Jan Soural. Podal informaci ke 
zpracovanému dokumentu o statutu k udělování vyznamenání. Tento dokument 
bude ke stažení na web. stránkách OSH. Upozornil také na odkaz 
www.evidencesdh.cz, na kterém se po přihlášení daný sbor dostane do evidence, 
kde má k dispozici podrobné údaje o členské základně. Přihlašovací údaje jsou 
k dispozici v kanceláři OSH. 
    Dále se zmínil o nastupujícím novém trendu, a to o rychlých grantech vypsaných 
třeba pouze na čtrnáct dní. Některé sbory pracující s mládeží se v těchto dnech 
setkali s tzv. programem 8, kdy ministryně školství uvolnila 350 mil. Kč do 
sportovních kolektivů mládeže. A v těchto případech platí více jak kdy jindy, že kdo je 
připraven, není překvapen. 
Proto je velmi důležité se na tyto eventuality připravit. To znamená, že je třeba mít 
účet, sledovat granty a dokázat okamžitě reagovat.  

- Bratr Michal Počka v diskuzi požádal o emailové adresy zástupce sborů 
z Moravskotřebovska za účelem zaslání kopie historických materiálů o založení 
sborů v tomto regionu před rokem 1945. 

-  Bratr Tomáš Hořínek se v diskuzi vrátil  připomínkou k pravidlům OL. V těchto 
pravidlech není uveden zřizovatel OL. Za tímto účelem v diskuzi podal návrh, aby 

http://www.evidencesdh.cz/
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zřizovatelem této soutěže bylo OSH Svitavy, doposud je pouze partnerem OL. Tímto 
by byl zvolený zástupce za OSH, který by zastupoval okresní sdružení v radě OL. 
Dále se zmínil o možných budoucích partnerech OL, se kterými je jednáno. V úvahu 
mimo jiné připadá Pivovar Černá Hora nebo Rádio Petrov.  
Důležitou připomínku vedl směrem k dorostu. Navrhl, aby se do OL zapracovala 
soutěž družstev dorostu. 

    Bratr Josef Bidmon se také připojil do diskuze s následujícími informacemi: 
- připojil další údaje a informace k dotačnímu programu 8, z MŠMT (není nutné 

podvojné účetnictví, ale musí se vést řádné účetnictví) 
- SH ČMS je registrováno mezi 13 společnostmi, které pracují s mládeží u MŠMT 

za účelem čerpání dotací pro období 2016 – 2020 (k registraci celkem přistoupilo 
72 subjektů) 

- možnost školení mládežníků v zařízení v Jánských Koupelích 
- společné jednání s bratrem Pavlem Nejdkem z odboru prevence na KZHS – 

v preventivní činnosti se v příštím roce uskuteční společné setkání zástupců všech 
okrsků Pardubického kraje  

- provést kontrolu nahlášení elektronické adresy na OSH (nemá SDH Březina) 
- KSH obdrželo od krajského úřadu finanční částku 300 tis. Kč – zakoupeno 8 ks 

překážek, okres Svitavy má dvě uloženy v Kamenci, dále se zakoupily žebříky na 
výstup do věží a dále budou pořízeny pro děti tunely 

- není nahlášen žádný pořadatel okresního jarního kola hry PLAMEN – vyzval 
představitele SDH, aby se v okrscích poptali na možnost pořadatelství 

- krajské kolo hry PLAMEN bude v roce 2016 ve Skutči začátkem června 
- krajské kolo dorostu se uskuteční v roce 2016 v chemické škole v Pardubicích 

také v červnu 
- krajské kolo dospělých proběhne samostatně bez kraje Hradec Králové – termín a 

místo bude upřesněno 
- příští rok se uskuteční tři soutěže v TFA v Pardubickém kraji 
- mistrovství republiky v soutěži TFA v roce 2016 se uskuteční ve Štramberku 

(výstup na Štrambersků Trůbu) 
- PO očima dětí – jsou schválena nová pravidla 
- KSH Vysočina – velmi dobrá spolupráce, společná delegace na Ukrajině 
- dotace na rok 2016 z Pardubického kraje – návrh 6 mil Kč na udržitelnost jednotek 
- návrh dát do usnesení - podpořit a rozšířit spolupráci s PB Jihlava   

                                     -  podpořit prohlášení starostů ke komoře velitelů   
                                   - ustanovit  v roce 2016 radu ochrany obyvatelstva při OSH      
                  - doplnit radu OL o zástupce z VV OSH.  

-   Dále v diskuzi vystoupil s příspěvkem bratr Pavel Konopáč. Podal návrh na lepší 
spolupráci JPO a SDH při obecním úřadě. Zdá se mu, že mnohdy je spolupráce a 
provázanost JPO a SDH spíše špatná nebo žádná. Dále se tázal, zda-li je nutné JPO 
obecním úřadem zřizovat.  
Na tuto připomínku reagoval zpočátku bratr Josef Bidmon. Odpověděl, že naše 
legislativa v tomto směru je dána a  již 12 roků se plní zákon o JPO. Nějaké kroky se 
v tomto směru vyvíjejí, ale zákon o JPO se měnit prozatím nebude. 
Dále se k tomuto tématu vyjádřil ředitel HZS pl. Ing. Oldřich Jedlička. Zdůraznil, že ze 
zákona je zřizovatelem těchto jednotek obec a ne sdružení hasičů a v tom je asi 
v některých sborech potíž.  

- Diskuzní příspěvek měl dále bratr Vlastimil Hrachovina. Připomínka zněla na  
adresu starostů obcí, zda-li by jejich informovanost ve věci JPO a sborů nemohla být 
na větší úrovni - pozvat je na školení. Bratr Josef Bidmon k tomuto podal informaci, 
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že starostové jsou jednou za pět let zváni na školení z krizového řízení a měli by tyto 
základní informace znát.  
 
K bodu 11 

    Vedoucí mandátové komise bratr Tomáš Hořínek přečetl návrh usnesení ze 
shromáždění představitelů. 

Shromáždění představitelů schvaluje: 

  1. Program jednání. 
  2. Volbu mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
  3. Zprávu mandátové komise. 
  4. Zprávu starosty a vedoucích odborných rad. 
  5. Plán práce na rok 2016. 
  6. Návrh rozpočtu na rok 2016. 
  7. Zprávu předsedy OKRK o hospodaření OSH Svitavy do 31.10.2015. 
  8. Člena VV OSH Svitavy za okrsek Chornice bratra Stanislava Jachana z SDH   
      Chornice. 
  9. Připojit se a podpořit stanovisko shromáždění starostů KSH a OSH ke vzniku  
      komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. 
10. Ustanovit v roce 2016 radu ochrany obyvatelstva při OSH ve Svitavách. 

Shromáždění představitelů bere na vědomí: 

1. Informaci o VVH sborů a okrsků. 
2. Diskuzní příspěvky. 
3. Zprávy a zdravice přítomných hostů. 
4. Na internetových stránkách OSH Svitavy bude vyvěšen statut vyznamenání členů  
    SH ČMS v přehledné formě – zodpovídá starosta OSH. 
5. Podporovat spolupráci s POBP Jihlava. 
 

- hlasování k  návrhu usnesení: 

Pro: 106 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy schvaluje návrh usnesení. 

  K bodu 12  

     Předsedající bratr Josef Bidmon poděkoval přítomným za účast a jednání 
shromáždění představitelů OSH ukončil.                  
 

 

Zapsal:  Ing. Pavel Mareček 

Dne: 14.11.2015 

         Ověřovatelé:       Josef Tichý                                        ……………………………….   
   

                            Pavel Malíšek                                   ……………………………….     

   

                            Jan Soural                                         ……………………………….                                                                                                                              
                                                                                                 starosta OSH 


