Z Á P I S č. 5 ze zasedání VV OSH SVITAVY konaného dne 18.10.2017 v 15.30 hod
na HZS ve Svitavách

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
3. Úkoly od vyšších orgánů SHČMS a jiných úřadů
4. Zhodnocení okresních lig
5. Zhodnocení setkání praporů
6. Termíny a přípravy VVH SDH a jiných úřadů
7. Rezignace místostarosty Tomáše Hořínka
8. Příprava Shromáždění představitelů sborů
9. Schválení dotací na mládež a přístupů do centrální evidence
10. Schválení vyznamenání
11. Různé, připomínky členů, sborů a okrsků
12. Závěr

Vlastní jednání:
1. Přítomné přivítal starosta OSH Jan Soural, které seznámil s programem schůze a navrhl
zapisovatelkou se. Hanu Flídrovou a ověřovateli zápisu ing. Pavla Marečka a Pavla Říhu. VVOSH
schválil vše navržené.
2. Na minulém zasedání nebylo provedeno hodnocení čerpání rozpočtu OSH v I. pololetí 2017
z důvodu nemoci ing. Josefa Dvořáka. Na dnešním zasedání bylo uloženo předsedovi OKRR ing.
Dvořákovi, aby OKRR fyzicky zkontrolovala veškeré doklady a jejich zaúčtování.
3. Vedoucí AZH br. Michal Počka zkontroloval návrh nového Statutu AZH, shledal jej bez závad a
doporučil ke schválení.
4. Zběžné hodnocení OLSM a OLS provedl za nepřítomné představitele ORM starosta Soural. Rovněž
hodnocení Superpoháru hejtmana bylo stručné v podání Josefa Jirušeho.

5. Zhodnocení setkání hasičských praporů nejen Pk provedl br. Pavel Říha, bylo úspěšné a zdařilé i
přes nepřízeň počasí. Akce skončila s přebytkem peněz od sponzorů a bylo rozhodnuto, že se použijí
na krajské setkání ZH v Městečku Trnávce.
6. Termíny VVH sborů a okrsků jsou nezměněny, tzn. SDH od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018, VVH okrsků
do 28. 2. 2018 a musí být po všech VVH sborů v okrsku. DO 31. 1. 2018 MUSÍ BÝT ODEVZDÁNO
HLÁŠENÍ A PŘÍSPĚVKY SDH na OSH, aby mohly být zpětně vyplaceny příspěvky okrskům ve stejné
výši tj. 2 Kč na člena.
7. Bratr Tomáš Hořínek podal VV OSH ke dni 11.11.2017 r e z i g n a c i na funkci náměstka starosty
OSH Svitavy a všechny ostatní funkce v OSH ze soukromých důvodů. Na shromáždění představitelů
sborů bude provedena volba nástupce. VV OSH byl osloven br. Josef Tichý a br. Pavel Říha, oba
kandidaturu přijali. Další kandidáty je třeba nahlásit do kanceláře OSH do konce října 2017.
8. Shromáždění představitelů sborů se koná 11. 11. 2017 v kulturním domě v Pomezí, prezence bude
od 8.30 hod do 9.30 hod. a jednání bude zahájeno v 10.00hod. VV OSH uložil starostovi J. Souralovi a
náměstkovi Vackovi dořešit otázku pořadatelství s SDH Pomezí!
9. VV OSH schválil celkovou výši dotace na mládež a zároveň uložil ORM, aby zkontrolovala znovu
žádosti jednotlivých sborů a společně odstranili případné nedostatky tak, aby nedocházelo ke střetu
s dotačním titulem č. 8. Krajský starosta J.Bidmon upozornil na kontroly NKÚ ve sdružení. Do
centrální evidence VV schválil přístup nové zaměstnankyni kanceláře OSH Janě Havlíčkové.
10. Návrhy na vyznamenání, které byly v souladu se Statutem, byly schváleny, nesprávné byly po
kontrole vráceny sborům.
11. V diskuzi informoval L. Dvořák o setkání historiků v Přibyslavi. Dále bylo připomenuto školení
velitelů 25. 11. ve Svitavách, výjezdní zasedání VVOSH bude 15. 12. 2017. Místo konání bude
upřesněno (Jedlová).
12. Starosta OSH ve Svitavách poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Hana Flídrová

Ověřovatelé zápisu:

Starosta OSH :

ing. Pavel Mareček

………………………………………………………………..

Pavel Říha

………………………………………………………………..

Jan Soural

………………………………………………………………..

