
Z Á P I S č. 2 z jednání VV OSH SVITAVY konaného  26.4.2017 v 15.30 hod na HZS ve  Svitavách:  

 

Přítomní:       dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Program jednání:       1. Zahájení a přivítání všech přítomných 

                                      2. Schválení programu jednání zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

                                      3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání  

                                       4. Ukončení činnosti pracovnice OSH 

                                       5. Zhodnocení proběhnutých školení 

                                       6. Příprava okresních a krajského kola soutěže Plamen a dorostu 

                                       7. Informace z jednání vyšších orgánů 

                                       8. Informace o soutěži Požární ochrana očima dětí  - okresní a krajské kolo 

                                       9. Schválení vyznamenání a přístupů do centr. evidence na úrovni SDH 

                                      10. Vyplacení příspěvků okrskům za včasné platby a hlášení – dle směrnice OSH 

                                      11. Různé, diskuze 

                                      12. Závěr 

 

Vlastní jednání:             1. Starosta OSH Jan Soural přivítal přítomné a jednání VV OSH zahájil 

                                         2. Program jednání, zapisovatelka se. Hana Flídrová a ověřovatelé zápisu 

                                              br. Pavel Uher a br. Stanislav Ducháček byli jednomyslně schváleni. 

                                         3. VV OSH vzal na vědomí splnění úkolu z minulého zasedání a to provedení 

                                             Inventury k 30. 1. 2017, která proběhla dle informací ing. Josefa Dvořáka 

                                             bez závad. 

                                          4. K 30. 4. 2017 byl ukončen pracovní poměr s pracovnicí OSH Bc. Annou  

                                              Souralovou na její vlastní žádost dohodou. Na toto místo nastoupí od 1. 6.  

2017 paní Pavlišová, její nominaci  VV OSH schválil, téměř všemi hlasy,  

zdržel se J.Bidmon. 

 5. Proběhnutá školení jednotek, tedy velitelů a strojníků, zhodnotili    Fr.                       

Kozlovský a Oldřich Jedlička a vytýkali  problémy s účastí. 

                                        6. Kolem přípravy okresních a krajského kola soutěže Plamen a dorostu  

                                          byla bouřlivá diskuze nehodná jednání VV OSH. Nastalé problémy 

se vysvětlily a řešily. Člen OORM Pavel Uher navrhl z důvodu malého 

rozpočtu zvýšení příspěvku na  stravu dětí z 50 Kč na 70Kč. VV OSH tento 

návrh schválil, proti hlasovala Hana Flídrová, která konstatovala, že není 

možné neustále více zatěžovat sbory a rodiny, že by se měly lépe využívat 

finance ušetřené jinde, navýšení příspěvku by mělo jít za OSH. 

                                          7. Informace z jednání vyšších orgánů podal starosta KSH a upozornil na  

                                            schválené změny ve Stanovách, na připravované setkání praporů ve SY. 

                                          8. Výsledky soutěže PO očima okresního i krajského kola jsou na stránkách  

                                               OSH SY. 



                                          9. Byla schválena pouze vyznamenání, která nebyla v rozporu se Statutem. 

                                               Byl schválen přístup pověřeným a řádně proškoleným osobám dle 

       Přiloženého seznamu.                                                

                                           10. Zpětné vyplacení příspěvků okrskům v duchu směrnice OSH SY bylo 

                                                provedeno všem okrskům, i když okrsku Morašice VV OSH schválil 

                                                dodatečně z důvodu rušení jednoho sboru. 

                                            11. V diskuzi byl VV OSH seznámen se zamýšlenou družební cestou do 

                                                  Polska, s dotacemi z Pk a HZS aj. 

                                            12. Starosta OSH SY poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

      Zapsala: Hana Flídrová 

      Ověřovatelé zápisu:                             ……………………………………….                 ………………………………………. 

        

       Starosta OSH Svitavy:                         ………………………………………….                                                             


