Z Á P I S Č. 5
ZE ZASEDÁNÍ VV OSH SVITAVY KONANÉHO 26.10.2016 V 15.30 NA HZS SVITAVY :

Přítomní:

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

Program jednání: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola úkolů z předchozích jednání
3. Zhodnocení okresních lig, vyhlášení výsledků
4. Informace o setkání praporů
5. Plnění rozpočtu za 3.čtvrtletí 2016
6. Informace o jednání s SDH Pomezí
7. Příprava shromáždění představitelů
8. Příprava VVH sborů a okrsků
9. Termíny soutěží a akcí na rok 2017
10. Schválení vyznamenání
11. Diskuze, různé
12. Usnesení, závěr

Vlastní jednání:
1.
Jednání zahájil starosta OSH SY br. Soural a zároveň omluvil omluvené, nepřítomné a
neomluvené členy je třeba upozornit na řádnou omluvu, aby se nezdržovalo zahájení jednání.
Přítomné seznámil s programem schůze a navrhl zapisovatelkou s. Hanu Flídrovou a ověřovatele
zápisu br. Jiřího Bílka a br. Josefa Peřinu. Byli schváleni všemi přítomnými.

2. Vedení OSH Svitavy dne 19.10 z finančních důvodů neschválilo vyhovět žádostem SDH Trpín a
vedoucímu ORM.
3.
Zhodnocení okresních lig provedl br. Hořínek a seznámil přítomné s výsledky, které jsou na
stránkách OSH Svitavy. Vyhlášení okresní ligy dětí a dorostu proběhlo v Mladějově za účasti předsedy
vlády ČR B. Sobotky. Vyhlášení OLS PROBĚHNE 5.11. V KD Poříčí, kdy pořadatelem je SDH Desná.
4.
I. Setkání praporů a žehnání praporu okresního sdružení SY se uskutečnilo v Bystrém a bylo
velice zdařilé. Dík si zaslouží především br. Josef Tichý a Jaroslav Šimon. VV byl seznámen

s rozpočtem této akce, kdy na darech se sešlo 165000Kč, náklady činí 250000Kč, rozdíl uhradí OSH SY
ze svých prostředků. Celé bude dořešeno na příštím zasedání 2.12.2016. Členové VV prověří zájem o
videonahrávky z této akce ve svých okrscích a sborech a nahlásí požadavky na OSH, které bude
prodávat nosiče za účelem přijmu OSH!
5. S plněním rozpočtu přítomné seznámil předseda ORKR br. Dvořák. Konstatoval, že k 30.902016
jsou příjmy 1.085727,90 Kč, výdaje 1.158177,60 Kč, na B. 135231 Kč a v pokladně 45658Kč.Br. Dvořák
připraví analýzu financí na činnost mládeže. 30 min. před zahájením jednání Shromáždění
představitelů se sejde VV OSH a bude s výsledky seznámen dřív, než budou zveřejněny.
6.
Přestože v minulých jednáních VV ukončil kauzu Pomezí, přesto bylo svoláno jednání s SDH a
vedení OSH v kanceláři OSH. Bylo dohodnuto, že se další výpady a obviňování nebudou opakovat.
7. Shromáždění předtavitelů se koná 12.11.2016 v Dolním Újezdě, od 9.00 hod bude prezence, od
10.00 hod jednání. Každý zástupce sboru obdrží v materiálech hlasovací lístek za účelem dovolby
člena VV OSH, okrsek Polička navrhl br. Pavla Uhra z SDH Lubná. SDH Dolní Újezd jako pořadatel
obdrží od OSH příspěvek 13000 Kč. Tento návrh byl schválen všemi přítomnými dle prezenční listiny.
8.
Zůstávají v platnosti termíny pro konání VVH SDH – do konce ledna 2017, VVH okrsků do konce
února 2017. Upozornění na včasnost placení členských příspěvků, které zůstávají v nezměněné výši,
také upozornění platí pro odevzdávání hlášení. Poslat termíny VVH sborů.
9.
Je nutné urychleně posílat na OSH termíny OLS, OLSM, pohárových soutěží a ostatních akcí
sborů. Pevné termíny postupových soutěží jsou již dány a najdete je na stránkách OSH SY.
10.
Byla schválena navržená vyznamenání, která splňovala podmínky Statutu. Tří návrhy byly
vráceny sborům kvůli nesplnění podmínek udělení.
11. Na dotaz jak pokračuje kauza Trmačová, starosta odpověděl, že právník připravuje exekuci. Na
další dotaz s. Flídrové kolik obdrží SDH Desná na vyhodnocení OLS jako pořadatel bylo odpovězeno
po dohadování 6000 Kč. Tato částka byla VV schválena, i když se jeden zdržel hlasování. Další dotaz
se týkal výměny průkazů. Výměna průkazů bude probíhat od 1.12017 do 31.12 2018, po celé dva roky
jsou staré průkazy platné. Nové budou dva druhy: a/ p l a s t o v é /jako občanka/ s fotografií, na
přání se symbolem na slevy EYCA (platnost 4 roky a pouze do třiceti let věku), nebo plastové bez
symbolu s fotografií/ vydává SH ČMS. b/ p a p í r o v é (dočasné do doby vyřízení plastové, nebo
trvalé pro ostatní členy) , nutno foto s popisem / jméno, příjmení, adresa/.
Starosta KSH upozornil na opětovné nestardantní aktivity Komory velitelů a pojišťovny Slavie. J. Jiruše
upozornil na nutnost evidence sportovců za účelem dotací, nutnost přihlášek na každou akci, dále
upozornil na připravovaný kurz trénérů, termín bude upřesněn. Starosta OSH připomenul setkání
zasloužilých hasičů Pak v Dolní Čermné 5.11.2016. Doprava bude domluvena.
12.

U s n e s e n í VVOSH Svitavy 26.10.2016:

Schvaluje: Příspěvek SDH Desná ve výši 6000Kč na vyhlášení výsledků OLS
Příspěvek SDH Dolní Újezd ve výši 13000Kč na shromáždění představitelů SDH
Bere na vědomí: výzvu starosty pro vedoucí OR, aby dodali podklady pro zpravodaj OSH

Návrh okrsku Polička na nového člena VVOSH
Změnu ve vedení ORM, bude schváleno Shromážděním představitelů
Starosta OSH Svitavy Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala:

Hana Flídrová

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

Jiří Bílek

……………………………………………………………….

Josef Peřina

……………………………………………………………….

Starosta OSH Svitavy: Jan Soural

……………………………………………………………….

