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 Zápis č. 1/2016 

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 9.3.2016                                      

na HZS Svitavy v 15:30 hodin 

  

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.  Schválení termínů jednání a plánu práce VV OSH v roce 2016. 

4.  Zpráva z jednání se zástupci OL Svitavska. 

5.  Informace k prodeji osobního automobilu OSH. 

6.  Informace o vývoji splácení zpronevěry paní Trmačové. 

7.  Schválení příspěvku na školení jednatelů a vedoucích mládeže. 

8.  Informace z jednání vyšších orgánů. 

9.  Schválení vyznamenání. 

10.   Schválení inventarizace majetku OSH k 31.12.2015. 

11.   Připomínky členů, diskuse. 

12.   Usnesení.  

13.   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. Jiří Bílek a br. Václav Štaud.  

- hlasování k bodu ad 2): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Ad 3)  V tomto bodě jednání byly dohodnuté a schválené následující termíny zasedání VV 

OSH - 11.5. , 29.6., 7.9., 26.10. a 16.12.2016.  Jednání se uskuteční na HZS Svitavy od 15:30 

hodin. Poslední termín zasedání VV bude výjezdní a místo bude dodatečně schváleno. Dále 

byl schválen plán práce VV OSH na rok 2016. Tento plán práce bude přílohou č. 2 tohoto 

zápisu. 

- hlasování k bodu ad 3): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0    
      

Po hlasování požádal o slovo br. Ing. Oldřich Jedlička, ředitel územního odboru HZS Svitavy. 

Informoval přítomné o dalších dotačních titulech a o možnosti absolvování kurzu v autoškole 
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v Hlučíně. Dále podal informaci o přidělení dvou nových vozidel pro HZS Svitavy a poté 

následovala jejich ukázka. 
 

Ad 4)  Starosta OSH br. Jan Soural seznámil členy VV s výsledky jednání se zástupci Okresní 

ligy Svitavska. Bylo dojednáno a  jasně stanoveno, že OSH je zřizovatel a spolupořadatel OL 

Svitavska s tím, že pravidla této soutěže si stanoví rada OL bez zásahu OSH.  
 

Ad 5)  Starostou OSH byla podána informace o prodeji starého automobilu OSH Svitavy. Ten 

byl prodán přes autobazar  v konečné finanční částce 13 000,- Kč. 
 

Ad 6)  Br. Jan Soural seznámil přítomné s vývojem splácení zpronevěry paní Trmačové. Ke 

dnešnímu dni byla z její strany provedena platba pouze dvou splátek po 1 000,- Kč a jedenkrát 

v částce 300,- Kč. Další platby přestaly na účet OSH chodit. 
Po poradě s právníkem, který nás v této záležitosti zastupuje, byla paní Trmačové odeslána 

výzva s měsíční lhůtou k řádnému splácení dluhu. Pokud nedojde k nápravě, bude dále 

postupováno dle právních předpisů a zákonů ČR.  
 

Ad 7) VV OSH projednal a následně schválil výši příspěvků na školení. Na jednoho 

proškoleného jednatele SDH v částce 50,- Kč a jednoho vedoucího mládeže v částce 150,- Kč. 

- hlasování k bodu ad 7): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

Ad 8)  Informace z vyšších orgánů byly převedeny do bodu Ad 11). 
 

Ad 9)   VV OSH projednal a schválil návrhy na vyznamenání dle došlých žádostí. 

- hlasování k bodu ad 9): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Ad 10)  Předseda OKRR br. Ing. Josef Dvořák seznámil členy VV s výsledky provedené 

inventarizace majetku OSH. Ta byla provedena dne 27.1.2016 s konečným výsledkem - bez 

závad. Ke dni 31.12.2015 je na účtu OSH 233 984,22 Kč a na pokladně 14 355,- Kč.  

Výkonný výbor OSH projednal a schválil provedenou inventarizaci majetku OSH  k 

31.12.2015.  

- hlasování k bodu ad 10): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

Ad 11)  Následovaly další připomínky členů VV OSH: 

- br. Jiří Lopaur - přednesl z jednání OORM několik připomínek a  požadavků k VV OSH: 

a) doporučení, aby okrsky schvalovaly za vedoucího mládeže ještě jednoho zástupce, 

který by se účastnil jednání OORM v případě nepřítomnosti vedoucího daného okrsku 

(slabá účast na zasedáních vedoucích OORM) 
b) uvažovat o postupném nákupu  strojů PS 12 pro soutěže OORM 
c) OORM žádá OSH o předložení dokladů z vyúčtování soutěže jarního kola mládeže z 

Jaroměřic v roce 2015 

d) dotaz na podanou stížnost na pana Baránka při podzimní soutěži ZPV v Pohodlí    
- br. Jan Soural - podal odpovědi na položené dotazy - zástupce vedoucího mládeže z okrsků 

bude řešeno na okrscích, kteří pracují s mládeží - VV OSH doporučí okrskům pracujícím s 

mládeží volbu zástupce vedoucího mládeže. Stroje PS 12 na soutěž OORM nelze pořídit z 

dotací OSH, jelikož se jedná o investice. Dále podal  vysvětlení ke stížnosti na základě 

zaslaného emailu od br. Baránka. K této připomínce podal další vysvětlení br. Václav Štaud 

za okrsek Polička, kde daná záležitost byla řešena. 
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VV OSH ukládá starostovi OSH a  OORM, aby oslovila hlavního rozhodčího soutěže ZPV v 

Pohodlí a ten danou stížnost řešil ve spolupráci s OORM  

- br. Josef Bidmon - doporučil OSH podat žádost o dotaci na nákup strojů pro soutěže ORM 

prostřednictvím SH ČMS na Ministerstvo školství a tělovýchovy. VV OSH ukládá vedení a  

starostovi OSH podat žádost na  uvažované stroje pro OORM  

- br. Ing. Bc. Miroslav Vacek přednesl aktuální informace z rady ochrany obyvatelstva 

- br. Ladislav Dvořák - informoval přítomné o zasedání OORHM ze dne 24.2.2016 v 

kanceláři OSH, které se především zabývalo svěcením praporu OSH. Termín a místo bylo 

dojednáno na 17.9.2016 v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém. Za tímto účelem byl dojednán 

termín příštího zasedání rady  v Bystrém ve zbrojnici dne 21.4.2016. Zde by se již měly řešit 

organizační záležitosti spojené se svěcením praporu. 
Dále z jednání rady vzešel požadavek o finanční podporu pro SDH Bystré na tuto 

společenskou akci. VV OSH rozhodl, že svěcení praporu OSH bude  v režii OSH Svitavy ve 

spolupráci s SDH Bystré. Veškeré náklady spojené se svěcením praporu bude hradit OSH 

- br. Jan Soural - podal informaci k neoprávněnému držení (bez smluvního vztahu)  praporů 

v muzeích - majetkové právo v ČR je nezaniknutelné a po doložení vlastnického práva mají 

sbory právo na vrácení praporů, které jsou v držení  muzeí bez darovací smlouvy 

- br. Jan Počka -  za účelem svěcení praporu OSH se přihlásila cca čtyřčlenná delegace z 

Německa s novodobým praporem jejich sboru 

- br. Josef Černý – informace k historickým strojům a požární technice z bývalé továrny 

Hrček z Brna. Syn majitele firmy na výrobu hasičských motorových a automobilových 

stříkaček a kropících vozů Hrček a Neugebauer zpracovává dokumenty o technice, která byla 

sbory zakoupena a do dnešního dne ji užívají 

- br. Josef Bidmon – informace k jarnímu kolu PLAMEN, které se uskuteční ve vojenské 

škole v Moravské Třebové. Po diskusi na dané téma VV OSH doporučil ORM a vedení OSH 

jednat v co nejkratší době s vedením vojenské školy o všech potřebných dokumentech, které 

jsou zapotřebí k zajištění  bezproblémového průběhu celé soutěže 

- Pardubický kraj uvolnil finanční hotovost na nákup překážek – je zapotřebí zpracovat 

požadavek na pořízení překážek pro potřeby OSH Svitavy. VV OSH ukládá vedení OSH ve 

spolupráci s OORM vypracovat požadovaný seznam 

-  nahlásit na OSH termíny oslav a výročí SDH za účelem návštěvy z KSH na těchto akcích 

-  požadavek z okrsku Borová – dát na webové stránky soupis překážek s kontaktní osobou za 

účelem zápůjčky překážek 

- dále zdůraznil, že z dotačních prostředků z MŠMT nelze v žádném případě pořídit a 

zakoupit ceny na soutěže 

- neuskutečnilo se výběrové řízení na zhotovení praporu OSH – VV ukládá vedení OSH 

uskutečnit poptávkové řízení na zhotovitele praporu 

-  další informace k výrobě pamětních medailí – začala je nově vyrábět za poloviční cenu 

firma Sabe spol, sr. o., Na Březince 8, Praha 5    

- br.  Ing. Pavel Mareček – požadavek z okrsku Bystré, aby rozhodčí od okresních soutěží 

dostali vyplacenou náhradu za cestovné dle platné směrnice SH ČMS. VV OSH daný návrh 

schválil. 

- hlasování k návrhu): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

Ad 12) Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 9.3.2016 

1. VV OSH Svitavy schvaluje 

● program dnešního jednání VV 

● ověřovatele a zapisovatele dnešního jednání VV 
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● termíny zasedání VV OSH na rok 2016 

● finanční podporu na jednoho proškoleného jednatele SDH ve výši 50,- Kč a na 

jednoho proškoleného vedoucího mládeže SDH ve výši 150,- Kč 

● návrhy na vyznamenání dle došlých žádostí 

● provedenou inventarizaci majetku OSH k 31.12.2015 

● úhradu cestovného dle směrnice SH ČMS pro rozhodčí za výkon v okresních 

soutěžích a dále v soutěžích KSH a SH ČMS 

 

2. VV OSH bere na vědomí: 

● dohodu s OL  -  OSH je zřizovatelem a spolupořadatelem OL  

● připomínky ze zasedání OORM 

● zprávu z jednání OOROO a OORHM 

● připomínky členů VV OSH 

 

3. VV OSH ukládá: 

● starostovi OSH dále jednat s právníkem ve věci zpronevěry paní Trmačové 

● starostovi OSH, aby jednal s okrsky pracujícími s mládeží za účelem volby zástupce 

vedoucího mládeže daného okrsku 

● starostovi OSH a OORM, řešit stížnost ze soutěže ZPV v Pohodlí 

● vedení OSH vypracovat a zaslat žádost na SH ČMS na nákup uvažované techniky pro 

potřeby OORM 

● vedení OSH a OORM vypracovat potřebné dokumenty pro vojenskou školu v 

Moravské Třebové, kde se uskuteční jarní kolo soutěže PLAMEN 

● vedení OSH a OORM vypracovat seznam potřebného nářadí pro požární sport za 

účelem nákupu z poskytnuté dotace z Pardubického kraje 

● starostovi OSH uveřejnit na webových stránkách seznam překážek s kontaktní osobou 

za účelem možného zapůjčení překážek do SDH 

● vedení OSH uskutečnit poptávkové výběrové řízení na zhotovitele praporu OSH 

 

4.  Součástí zápisu jsou následující přílohy: 

● prezenční listina  - příloha č.1 

● plán práce VV OSH na rok 2016 - příloha č.2 

- hlasování k návrhu usnesení): 

Pro: 18 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

Ad 13)   Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného 

výboru OSH ukončil.    
               

Zapsal: dne 9.3.2016   Ing. Mareček Pavel   
 
 

Ověřovatelé:     br. Jiří Bílek                                                ………………………………..   
     

                          br. Václav Štaud                                         ………………………………..     
     

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


