
 

Zápis č.2/ 2016 

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy konaného   11.5 2016 na  HZS  

Svitavy  v 15.30 hodin 

 

Přítomní:     dle prezenční listiny, která je přílohou č.1. tohoto zápisu 

 

Program jednání :       1. Zahájení,přivítání hostů 

                                       2.  Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                                       3.Zhodnocení odborné  přípravy v oblasti represe 

                                       4.Zpráva z jednání se zástupci OORM  

                                       5.Zpráva z ligových soutěží, přípravy okresních kol,stav překážek 

                                       6.Schválení výdajů na nákup cen mládeže, dorostu a PS 

                                       7.Informace z jednání vyšších  orgánů a shromáždění starostů 

                                       8. Schválení vyznamenání 

                                       9. Diskuze, různé 

                                       10. Závěr 

1/    Jednání  VV OSH Svitavy zahájil starosta OSH br. Soural, který přítomné přivítal a zároveň 
        omluvil nepřítomné a řádně omluvené členy VV OSH. 
  
 2/   Starosta přítomné seznámil s programem zasedání, který byl schválen bez doplnění.               
        Zapisovatelkou byla schválena s. Hana Flídrová a ověřovatelé br. Michal Počka a br. Josef Peřina. 
        Zvoleni byli všemi přítomnými. 
 
 3/  Za nepřítomného Fr.  Kozlovského provedl br . Stanislav Ducháček hodnocení odborné přípravy 
       V oblasti represe. Jménem OORR zhodnotil výcvikový rok, školení strojníků a velitelů.       
       Výcvikový rok  je na stránkách OSH, je zde také vyvěšen rozpis rozlosování  II. kola PS. 
       Také proběhnou zkoušky na získání hasiče III. a II. stupně v Osíku, termín bude upřesněn. 
 
4/   Vedoucí OORM J.Bidmon seznámil VV OSH  s přípravami okresního kola Plamenu v Mor. Třebové  
       a okresního kola dorostu, které proběhne v Jevíčku. 
 
5/    Br. Jiří Bidmon a br. Hořínek konstatovali, že uložení a stav překážek je nevyhovující a stav  
        překážek je žalostný. Tento dlouhotrvající stav je třeba nutno konečně vyřešit.  
        Bratr Bidmon nabídl za SDH Jevíčko opravu alespoň části překážek, které jsou potřeba k zajištění   
        okresních kol dětí a dorostu. VV OSH vzal na vědomí i když nebyla dohodnuta cena za opravy. 
 
6/   VV OSH Svitavy  s ch v a l u j  e : 

-    25 000 Kč na ceny a poháry pro soutěž  Plamen 

-     5 000 Kč na ceny a poháry pro soutěž dorostu 



-    10 000 Kč na ceny a poháry pro soutěž PS      

-     Podání žádosti o záštitu hejtmana Pardubického kraje Mgr. Netolického 

-     Částky navržené vojenskou školou Moravská Třebová na stravné dětí na Plamenu 

                    /snídaně 30,- oběd 50,- večeře   40,-/ v celkové částce 120,-Kč osoba/den. 

        Hlasování k bodu 6:    Všechny body byly schváleny všemi přítomnými dle prezenční listiny, nikdo     

        nebyl proti a nikdo se nezdržel  hlasování. 

 7/    Starosta OSH Jan Soural podal informace z jednání vyšších orgánů, zvláště pak upozornil 
         na změny ve stejnokrojovém předpise, GŘ HZS změna pravidel PS –pravidlo přetlakových  
         ventilů. SDH nemusejí na svých nekomerčních akcích platit OSE, je zaplaceno sdružením. 
 
 8/   Návrhy na vyznamenání byly zkontrolovány, které byly  v pořádku VV OSH schválil, v případech  
        kde byl porušen Statut byly návrhy vráceny  jednotlivým SDH. 
 
9/    Byli delegováni zástupci OSH Svitavy na oslavy sborů:   Telecí,  Moravská Chrastová,  Široký Důl a 
        Vendolí.  VV pověřuje starostu, aby v týdnu od 16.5 2016, obeslal obce se žádostí o příspěvek na      
        prapor OSH, dále pověřuje starostu a jeho náměstky a předsedu  OKRR vyhodnocením cenových  
        nabídek po obdržení od fy Alerion a fy Velebný. Na družbu do Polska byli schváleni: Soural, Počka  
        Neudert. 
        Ing. Dvořák upozornil na nutnost podávání daňových přiznání na finanční úřad.  
        Rovněž  přehledů k Registračnímu soudu v Praze do 30.6.2016, dle metodických pokynů na dh.cz.                                                                                                                        

 
        VV OSH konstatoval: nezabývat se kauzou Lukáše Baránka, která je bezpředmětná. 

10/ Starosta OSH br. Soural poděkoval přítomným za účast a jednání VV OSH ukončil. 

 

Zapsala dne 11.5 2016                            Hana Flídrová                          ……………………………….. 

Ověřovatelé:                                            Michal  Počka                         ………………………………… 

                                                                         Josef Peřina                              …………………………………. 

Starosta OSH Svitavy                              Jan Soural                                ………………………………... 

 


