ZÁPIS č. 1 ze zasedání VV OSH SVITAVY konaného 7.3.2018 v 15.30 hod na HZS Svitavy

Přítomn í : dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu
Program: 1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
3. Úkoly od vyšších orgánů
4. Oslavy 100 let vzniku Československa – podíl SHČMS
5. Hasičská fontána
6. Prodej garáže
7. Schválení vyznamenání
8. Přípomínky od členů, sborů a okrsků
9. Různé
10. Závěr
Vlastní jednání :
1. Starosta OSH Svitavy Jan Soural přivítal přítomné a zahájil jednání VV . Zapisovatelkou jednání
byla ustanovena H. Flídrová a ověřovateli zápisu S.Jachan a P.Uher. Byl schválen program jednání.
2. Ing. Josef Dvořák informoval o proběhnuté inventuře a konstatoval, že vše je v pořádku a odkázal
na zápis o inventuře. Dále sdělil, že po kontrole odevzdaných hlášení a příspěvků sborů nemají nárok
na zpětné příspěvky od OSH okrsky Moravská Třebová a Svitavy.
3. Zvláštní úkoly od vyšších orgánů nepřišly.
4. U příležitosti oslav 100 let vzniku Československa byli všichni hasiči pozváni na výstaviště do Brna
kam bude směřovat hvězdicovitá jízda historických vozidel . Za okres Svitavy vyjedou hasiči od Plicní
léčebny TGM v Jevíčku. Oslavy budou probíhat ve dnech dvacátého šestého a dvacátého sedmého
května i za účasti složek IZS. Dále pak na výstavišti následující víkend tj. druhého června bude Víkend
dětí. Vstup a parkovné bude zdarma. Bližší informace zájemcům podá OSH.
5. Akce Hasičská fontána proběhne ve spolupráci s HZS v Praze. Podrobnosti na www hasičská font
ána 2018 . Pro malý počet zájemců termín prodloužen do 18. 3. , náklady hradí MV.

6. Prodej garáže v Poličce, která sloužila jako sklad překážek odsouhlasen pro zájemce SDH Polička a
byla navrhnuta cena 7 – 10 000 Kč.
7. Vyznamenání, která splňují Statut byla schválena, nesplňující byla vyřazena.
8. OSH ve Svitavách garantuje finance na Plamen, dle roku 2017. Do hlášení sborů nutno vyplňovat
účast na postupových soutěžích / platí i pro okrsková kola/, dle toho se obdrží finance na činnost.
Opakovaně Flídrová urgovala přidělení přístupových kodů pro sbory, okrsek Dolní Újezd má
proškoleny zástupce všech svých sborů již 3/2017 !!! a přístupy mají jen někteří. Nebyla dána
jednoznačná odpověď. Ten, kdo nemá přístupy zašle, na OSH fota za účelem výměny průkazů, kdo
přístup má vloží fota do systému sám.
9. 31.5. 2018 proběhne v Litomyšli krajská soutěž ve vyprošťování, MČR bude v Chrudimi . Den IZS
27.6. ve Svitavách. Půjčování překážek přes starostu OSH . J.Bidmon upozornil na možnost žádat o
dotace ve druhém kole a to do 30.6. 2018.
10. Starosta OSH ve Svitavách poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala : Hana Flídrová
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