
 

Zápis jednání VV 3.10.2018 ve Svitavách 

 

1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Zajištění valných hromad sborů a okrsků 

3. Schválení vyznamenání 

4. Setkání a výlet zasloužilých hasičů 

5. Schválení dotací na volnočasové aktivity 

6. Různé 

7. Závěr 

 

ad1) Výkonný výbor ve složení dle prezenční listiny schválil navržený program jednání, zapisovatele br. 

Marečka a ověřovatele zápisu sestru Flídrovou a br. Peřinu. 

ad2) Výkonný výbor ukládá sborům jmenovat delegáta na shromáždění představitelů-delegátů, které se 

bude konat 3.11.2018, případně potvrdit delegáta na toto shromáždění z roku 2015 ze shromáždění 

delegátů. 

V případě jmenování nového delegáta, popřípadě navržení kandidáta na volbu starosty SH ČMS je třeba 

svolat valnou hromadu na které je třeba tyto body projednat a zaznamenat v usnesení a toto doručit na 

OSH nejpozději do 28.10.2018. Samozřejmostí je vyhotovení prezenční listiny. 

Starosta OSH upozornil na nutnost řídit se ustanovením stanov a to zejména dodržet při jednání 

nadpoloviční většinu, případně po hodině odročení mít přítomnou alespoň třetinu členů. 

ad3) Předložená vyznamenání byla schválena dle Statutu vyznamenání bez výhrad. 

ad4) Setkání zasloužilých hasičů Pak a nositelů Ŕádů svatého Floriána bude 10.11.2018 v Ostřetíně, okr. 

Pardubice. Doprava bude zajišťována na základě zájmu účastníků. 

Doprava na výlet ZH a nositelů ŘSF dne 9.10.2018 do Kladrub nad Labem a stanice HZS Pardubice je 

zajištěna autobusem s jízdním řádem – Jevíčko 7,05; Moravská Třebová 7,30; Svitavy 7,55; Polička 8,20 a 

Litomyšl 8,40 z autobusového nádraží. 

ad5) Dotace na volnočasové aktivity byly schváleny dle předloženého rozpisu a to: Bystré, Desná, Kamenec 

a Sebranice à 8700Kč, Lubná 5220Kč a Lezník 1980Kč. 

ad6) br. Bidmon upozornil na možnost čerpání dotací z programu „Můj klub“ Je nezbytné nahlásit na OSH, 

kdo bude žádat o tyto dotace, aby se mohly učinit předepsané změny v rejstříku spolků. 

br. Říha informoval o tom že JSDHO Březiny a SDH Široký Důl jsou jediní z Pak, kteří se probojovali do finále 

ADHR a požádal o jejich podporu. 

ad7) Starosta OSH poděkoval za účast a jednání ukončil. 

 


