Zápis č. 6/2015
z jednání výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 18.12.2015
v Sokolovně v Jedlové
Přítomni: dle prezenční listiny
Prezenční listina je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Program jednání
1. Zahájení.
2. Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Zhodnocení práce odborných rad OSH za rok 2015.
4. Hasičské soutěže za rok 2015 a jejich zhodnocení.
5.

Informace o hospodaření OSH k 30.11.2015.

6. Inventarizace majetku OSH Svitavy k 31.12.2015.
7. Návrh plánu práce OSH na rok 2016 a jeho schválení.
8. Schválení návrhů na vyznamenání.
9. Různé, diskuse.
10. Usnesení.
11. 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 nepřítomné členy z VV OSH.
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 Jachan a br. Josef Peřina.
- hlasování k bodu ad 2):
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 3) V tomto bodě jednání zhodnotili vedoucí odborných rad OSH činnost za rok 2015.
Člen krajské odborné rady ochrany obyvatelstva bratr Ing. Miroslav Vacek podal
přítomným informace o 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, zástupce samospráv a všeobecně i obyvatelstvo o
hrozícím riziku
- připravovat předurčené jednotky pro nasazení při živelných událostech.
Tyto jednotky pro ochranu obyvatelstva jsou již určené a schválené. Jedná se převážně o
jednotky kategorie JPOV a v krátké době by měla ve spolupráci s SDH vzniknout okresní
rada ochrany obyvatelstva. K dnešnímu dni má tato vznikající rada již čtyři členy. Dále
informoval, že se začátkem roku 2016 uskuteční první zasedání OROO a podotkl, že případní
zájemci o spolupráci v této radě jsou vítáni. Je naplánováno, že tato rada bude v prvním
pololetí příštího roku ustanovena a bude schválen plán práce OROO na rok 2016.
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Za OORHM si připravil zprávu vedoucí této rady bratr Ladislav Dvořák. Podal
informaci o výjezdním zasedání rady v Přibyslavi. Dále se rada usnesla a podala návrh VV
OSH na zvolení za řádného člena rady starostu OSH br. Jana Sourala a br. Josefa Wildra z
SDH Litomyšl. VV OSH daný návrh schválil.
- hlasování k návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Velitel OORV pan František Kozlovský zhodnotil dosavadní práci OORV. Při
hodnocení práce OORV za rok 2015 bylo konstatováno, že se rada sešla celkem pětkrát 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. Kriticky se vyslovil k průměrné účasti členů OORV na zasedáních v roce 2015.
Vedoucí OORM bratr Jiří Bidmon podal představitelům shromáždění podrobnou a
obsáhlou zprávu z posledního zasedání rady.
Dále vznesl dotaz k VV, zda-li má být ORM pořadatelem OLM, jelikož 9.12.2015 zasedala
rada OL, a to bez účasti vedoucího ORM.
K podání vysvětlení vyzval starosta OSH br. Tomáše Hořínka, který OSH zastupuje v radě
OL a účastnil se 9.12.2015 zasedání této rady.
Br. Tomáš Hořínek informoval o zasedání pořadatelů OL dospělých i mládeže, které se
uskutečnilo dne 9.12.2015 v kanceláři OSH. Bylo celkem 13 zájemců o uspořádání soutěže
OL v roce 2016 a bylo uděleno pouze jedenáct pořadatelství dle daného klíče - hlasování.
Tohoto zasedání se nezúčastnili zástupci z SDH Jevíčko a SDH Telecí. Těmto bylo
umožněno hlasovat elektronicky. Za pořadatele soutěže OL nebyl vybrán SDH Jevíčko a SDH
Sádek. Po losování byl sestaven termínovník soutěží OL v roce 2016, který bude vyvěšen na
web. stránkách OSH Svitavy.
Dále sdělil přítomným, že rada OL nechce zapracovat do pravidel OL, aby OSH Svitavy byl
zřizovatelem OL. Na toto téma se nesla delší diskuse.
Br. Jan Soural se zúčastnil jednání OL a navrhl představitelům OL, aby zřizovatelem OL
dospělých bylo OSH. Tak je tomu u OL mládeže, kde ORM je odborným garantem je OLM.
Dále vystoupil k danému problému br. Josef Bidmon. Zdůraznil, že pokud OSH nebude
nejméně spolupořadatelem OL, nebude možno investovat z finančních prostředků OSH ani
korunu do OL - dotace a vypsané granty jsou účelové (žadatel o dotaci musí mít právní
subjektivitu). Za tímto účelem podal návrh, aby se sešla rada OL s užším vedením OSH a
v klidu se dohodli na společném postupu, jak naložit s daným problémem a najít konstruktivní
řešení.
Br. Tomáš Hořínek reagoval na předešlé vystoupení br. Josefa Bidmona. Podotkl, že rada
OL nemá problém s tím, aby OSH bylo spolupořadatelem OL, ale aby VV OSH vydal
stanovisko, jakým způsobem se bude podílet na spolupořadatelství OL.
Dále vystoupili s příspěvky k danému bodu Br. Josef Jiruše, br, Josef Dvořák, Br,
Miroslav Vacek, br. Josef Tichý, br. Stanislav Ducháček a další.
Závěrem VV OSH dospěl ke stanovisku, že by OSH mělo být z hlediska právní
subjektivity zřizovatelem OL. Členové VV pověřili užší vedení OSH k jednání s radou OL.
Pověřeni byli starosta OSH a vedoucí rad represe, mládeže a vedoucí rady hasičských soutěží.
- hlasování k návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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.
Dále připomněl, že od 1.1.2016 přestává platit předpis č. 91/2010 Sb. Nařízení vlády o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
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Tento předpis bude nahrazen vyhláškou a bude také pozměněn zákon o požární ochraně.
Závěrem apeloval na představitele SDH, aby okrsky, které nemají zvolené zástupce do
OORP, tyto co nejrychleji zvolili a zajistili tím vyšší účast na jednáních OORP v roce 2016.
Ad 4) Vedoucí OORHS br. Josef Jiruše zhodnotil pohárové soutěže za rok 2015. Dále se
vrátil k problematice OL a zdůraznil, že je zapotřebí, aby OSH bylo spolupořadatelem OL.
Také podal podrobné informace k soutěžím CTIF a českého poháru, kterého se účastní i
dorostenci.
Ad 5) Informace o stavu hospodaření OSH k 30.11.2015 přednesl br. Josef Dvořák předseda
OKRR. Podrobně informoval o čerpání rozpočtu během roku a zdůraznil, že se postupuje dle
stanoveného plánu hospodaření s následujícím stavem finančních prostředků k danému datu:
 příjmy celkem:
918 210,13 Kč
 výdaje celkem:
1 119 848,29 Kč
 zůstatek v pokladně:
4 323,- Kč
 zůstatek na běžném účtu:
189 812,35 Kč
Dále informoval přítomné, že do konce roku bude možné proinvestovat ještě 40 000 kč
z provozních nákladů. K této informaci vedl VV diskusi. Vedoucí ORM požádal, aby z těchto
prostředků byly zakoupeny 2 ks nových bariér pro soutěže ORM. Od 1.1.2016 musí všechny
bariéry splňovat podmínku, že budou sníženy na 70cm.
Br. Josef Bidmon v této diskusi podotkl, že KSH Pardubického kraje za tímto účelem
objednalo 8 ks nových bariér. V měsíci únoru 2016 budou tyto bariéry přiděleny po 2 ks do
každého okresního sdružení. Dále ještě budou přiděleny do každého OSH dvě nové skládací
základny s povrchovou úpravou.
Pro potřeby ORM je zapotřebí na soutěž 4 ks nových bariér. Proto VV schválil nákup 2 ks
barier v ceně 22 000,- Kč a zbylé finanční prostředky budou použity na nákup výpočetní
techniky pro kancelář OSH.
- hlasování k rozdělení finančních provozních prostředků:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Závěrem vedoucí OKRR podotkl, že podrobný rozpis hospodaření k 30.11.2015 bude
přílohou č.2 tohoto zápisu.
Ad 6) Výkonný výbor OSH projednal a schválil termín inventarizace majetku OSH, a to k
31.12.2015. Poté schválil členy inventarizační komise.
Předsedou IK byl zvolen br. Josef Dvořák, dalšími členy IK jsou s. Alena Buriánková,
s. Dana Němcová, br. Jan Richter, br. Luboš Šplíchal, br. Jan Soural a s. Anna Souralová.
- hlasování k bodu ad 6):
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 7) Plán práce a rozpočet na rok 2016 byl schválen na Shromáždění představitelů SDH
okresu Svitavy v Jevíčku ze dne 14.11.2015. VV OSH dále schválil minimální počet zasedání
VV v roce 2016. Výkonný výbor OSH bude zasedat minimálně 4x do roka dle potřeby OSH
se začátkem zasedání v 15.30 hodin. Místo zasedání bude vždy upřesněno před zasedáním VV
OSH. Nadcházející zasedání VV OSH bude 9.3.2016 od 15:30 hod na HZS Svitavy.
Dále VV schválil minimální počet zasedání odborných rad OSH Svitavy.
Schválený plán práce bude přílohou č.3 tohoto zápisu.
- hlasování k bodu ad 7):
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 8) VV OSH projednal a schválil návrhy na vyznamenání dle došlých žádostí.
- hlasování k bodu ad 8):
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Ad 9) Následovaly další připomínky členů VV OSH:
- br. Michal Počka - požádal některé členy VV o předání zpracovaných dokumentů z historie
SDH z Moravskotřebovska. Dále podal informaci o dopracování seznamu aktivních
rozhodčích OSH k začátku roku 2016 a podal návrh na založení komise rozhodčích OSH
- br. Jan Soural - založení komise rozhodčích se bude realizovat přes radu OORHS. Dále
připomněl, že nejsou nahlášeny na rok 2016 všechny soutěže z SDH a z okrsků. Je zapotřebí
co nejdříve termíny nahlásit z důvodu zapracování do kalendáře OSH na rok 2016
- br. Josef Jiruše - zdůraznil, že soutěže včas nahlášené a zapracované do kalendáře soutěží
OSH jsou pojištěné, také připomínkoval neaktivní rozhodčí a požádal o případné uchazeče do
budoucí komise rozhodčích
- br. Jiří Bidmon - žádá OSH o sumář nákladových dokladů týkající se ORM za rok 2015,
další informace - ze soutěže PLAMEN budou do krajského kola postupovat první tři družstva
- br. Jan Soural - termín zasedání příštího VV bude 9.3.2016 na HZS, dále informoval
přítomné, že jsou zhotoveny plakety OSH a prapor OSH by měl být hotov do září 2016
- br. Josef Dvořák - vznesen dotaz na ORM, dle jakých pravidel došlo k rozdělení finančních
prostředků volnočasových aktivit v částce 61 000,- Kč v roce 2015
- br. Jiří Bidmon - všem zástupcům ORM byla na jaře zaslána emailem informace o dotaci
s tím, že si musí zažádat a všem to bylo ještě oznámeno dodatečně na školení mládeže.
Např. SDH Hartmanice nemají proškoleného za poslední dva roky ani jednoho vedoucího
mládeže, takže o tom zřejmě dodatečně nevěděli a podobně na tom jsou i další SDH, které si o
dotaci nezažádali. Pro rok 2016 budou ORM nastavena jasná pravidla o žádost na tyto dotace
a budou uveřejněna na stránkách OSH
- br. Jan Soural - informace o spolupráci s majitelem společnosti PB Jihlava Robertem
Válalem, dále se zmínil o aukci na automobil OSH, který se prodává. Do aukce se žádný
zájemce nepřihlásil. VV po diskusi navrhl a schválil nabídnout automobil do prodeje přes
autobazar a starostu OSH tímto úkolem pověřil.
- hlasování k danéme návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
- br. Vilém Škaroupka – dotaz z okrsku Vítějeves, zda-li bude vydán v tištěné podobě
zpravodaj OSH Svitavy za rok 2015
- br. Jan Soural – zprávy od odborných rad OSH za rok 2015 na OSH jsou, tak není problém
zpravodaj zpracovat a dát do jednotlivých SDH
- br. Ladislav Dvořák – informace ke zhotovení praporu OSH od firmy pana Velebného z
Ústí nad Orlicí. Dále upozornil na přetrvávající problémy s almanachem praporů SDH okresu
Svitavy. Nejsou stále kompletní charakteristiky a historie u některých SDH. Úplně zpracovaná
dokumentace je pouze u okrsků Litomyšl. Čistá, Staré Město a Křenov. Členové VV byli
seznámeni se sbory u kterých jsou s dokumentací problémy. Zároveň byli pověřeni, aby ve
svých okrscích byli nápomocni sborům s dopracováním chybějící dokumentace.
- dále podal informaci, že OORHM plánuje školení kronikářů
- br. Josef Dvořák – upozornil přítomné, že na web. stránkách OSH jsou uveřejněny termíny
konání VVH SDH, ale některé sbory ještě termíny nenahlásily a žádá tak o nápravu
- br. Josef Bidmon – informace z KSH Pardubického kraje, dále se zmínil, že byl zvolen
nový prezident CTIF a některé změny nastaly i v ústředí SH ČMS
- dne 16.1.2016 se uskuteční školení hospodářů SDH na zbrojnici v Jevíčku od 10:00 hodin.
VV OSH navrhl a schválil na tuto akci občerstvení na ve výši 50,- Kč na jednoho účastníka.
- hlasování k danému návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
- byla doporučena částka příspěvku na rok 2016 na mladého hasiče ve výši 500,- Kč – z
důvodu spoluúčasti na dotaci MŠVT (další rok tato částka bude povinná)
- dne 8.4.2016 se koná celostátní aktiv vedoucích OORM
- dne 18.9.2016 bude kvalifikace CTIF mladých hasičů
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Ad 13)
Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 18.12.2015
1. VV OSH Svitavy schvaluje
 program dnešního jednání VV
 ověřovatele a zapisovatele dnešního jednání VV
 volbu starosty OSH br. Jana Sourala z SDH Jaroměřice a br. Josefa Wildra z SDH
Litomyšl za členy OORHM
 nákup 2 ks bariér pro potřeby ORM a nákup výpočetní techniky pro kancelář OSH vše
v hodnotě 40 000,- Kč
 inventarizaci majetku OSH k 31.12.2015
 minimální počet zasedání odborných rad a VV OSH na rok 2016
 návrhy na vyznamenání
 finanční podporu ve výši 50,- Kč na jedno občerstvení pro účastníka školení
hospodářů SDH okresu Svitavy, které se uskuteční dne 16.1.2016 v Jevíčku
2. VV OSH bere na vědomí:
 hodnotící zprávy vedoucích odborných rad OSH za rok 2015
 zprávu o hospodaření OSH k 30.11.2015
 plán práce OSH na rok 2016, který schválilo Shromáždění představitelů dne
14.11.2015 v Jevíčku
3. VV OSH ukládá:
 starostovi OSH, vedoucímu rady represe, dále vedoucímu rady mládeže a vedoucímu
rady hasičských soutěží jednat s vedením OL ve věci právní subjektivity OL
 starostovi OSH uskutečnit prodej starého automobilu OSH prostřednictvím autobazaru
4. Součástí zápisu jsou následující přílohy:
 prezenční listina - příloha č.1
 zpráva o hospodaření OSH k 30.11.2015 – příloha č.2
 plán práce OSH Svitavy na rok 2016 – příloha č. 3
Ad 12) Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného
výboru OSH ukončil.
Zapsal: Ing. Mareček Pavel
Dne: 18.12.2015

Ověřovatelé:

br. Stanislav Jachan

………………………………..

br. Josef Peřina

………………………………..

br. Jan Soural

.………………………………..
starosta OSH
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