Zápis číslo 3 ze zasedání VV OSH Svitavy konaného dne
21. 6. 2017
v 15:30 hod. na HZS Svitavy
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu
Program jednání:

Vlastní jednání:

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola úkolů z předešlých jednání
3) Zhodnocení okresního kola PLAMENU a dorostu
4) Příprava okresního kola v PS a krajského kola dorostu
5) Průběžné hodnocení lig – OLS a OLSM
6) Nominace členů na výročí SDH
7) Schválení vyznamenání
8) Diskuze, různé
9) Závěr
1) Schůzi VV OSH zahájil starosta br. Soural minutou ticha
za Josefa Černého. Na zapisovatelku tohoto jednání byla
navržena se. Flídrová a ověřovateli zápisu byli navrženi br.
Říha a br. Bílek. Všichni byli schváleni.
2) 1. 6. 2017 měla nastoupit na pozici inspektorky OSH
Svitavy paní Stanislava Pavlišová. Stále tomu tak není přes
osobní problémy výše jmenované a termín jejího nástupu se
nadále odsouvá. Veškerou agendu na OSH vykonává sám
starosta.
3) Vedení ORM zhodnotilo obě soutěže jako zdařilé a
bezproblémové. Náměstek starosty OSH Svitavy a krajský
starosta br. Bidmon Josef upozornil na nečinnost ORM OSH
SY v dotační politice a upozornil na hrozbu vrácení dotačních
peněz čerpaných z dotací MŠMT (program VIII). Je třeba
urychleně nalézt společnou řeč a rýsující se problém řešit a
to na úrovni vedení OSH Svitavy.
4) Okresní kolo PS v Kamenci je připraveno a všechny okrsky
dodají po 2 rozhodčích.

5) Hodnocení lig neprovedl náměstek pověřený vedením OLS
SY br. Hořínek, neboť nebyl přítomen a svou absenci omluvil
téměř až po jednání VV OSH. Vedení OSH a vedení rady má
za úkol projednat financování dětských soutěží a celkově
činnost mládeže. Byl vznesen požadavek na nákup lan na
podzimní ZPV, který bude projednán na následujícím
zasedání, až bude známa výše finančních prostředků.
6) Byla provedena nominace delegátů na jednotlivá výročí
SDH. Byli jmenováni dle spádovosti jednotlivých sborů.
7) Byl podán návrh SDH Osík u Litomyšle na udělení medaile
,,Za záchranu života‘‘ jejich členovi Michalu Zölflovi. VV OSH
schválil tento návrh s podmínkou, že SDH Osík dodá patřičné
doklady od RZ a zdravotnického zařízení, které poskytovalo
následnou péči zachráněnému, popřípadě dokumentaci
médií.
8) VV OSH se rozhodl jmenovat vedoucím AZH br. Michala
Počku, dosavadního zástupce. Na místo zástupce starosta
OSH navrhl br. Josefa Flídra z SDH Desná. Dále br. Říha
informoval o přípravách krajského setkání hasičských
praporů 23. 9. 2017 ve Svitavách. Konstatoval, že doladění
akce závisí na finančních prostředcích. 9. 9. 2017 proběhne
na stadionu v Moravské Třebové ,,Český pohár‘‘, takže
budou k vidění největší esa PS v ČR. ORHM – br. Dvořák
seznámil s nově vyhlášenými tématy soutěže: a) historie
hasičských soutěží, b) hasičské soutěže současnosti. Obě
témata ve fotografiích.
9) Starosta OSH SY poděkoval přítomným za účast na jednání
a schůzi ukončil. Další jednání VV OSH bude 30. 8. 2017
v 15:30 na HZS.
Zapsala:

Hana Flídrová

Ověřovatelé:

Jiří Bílek

podpis:...........................................

Pavel Říha

podpis:...........................................

Starosta OSH SY: Jan Soural

podpis:...........................................

