
Zápis z jednání shromáždění delegátů sborů 

dne 3.11.2018 v Pohledech 

 

Program jednání 

1- Zahájení 

2- Přivítání hostů 

3- Minuta ticha 

4- Zdravice starostu obce Pohledy 

5- Volba komisí – mandátové, návrhové, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

6- Zpráva starostu OSH  

7- Plán práce na rok 2019  

8- Návrh rozpočtu na rok 2019  

9- Informace o VVH sborů a okrsků, evidence 

10- Schválení nového vedoucího OORM  

11- Navržení kandidáta na funkci starosty SH ČMS 

12- Volba delegátů OSH na krajské shromáždění delegátů OSH konané 16.11. v Týnišťsku 

13- Diskuse 

14- Návrh a schválení usnesení 

15- Závěr 

 

Jednání bylo přítomno 123 delegátů ze 136 pozvaných, což je 90,44% 

ad 1,2) zahájení provedl řídící schůze br. Josef Bidmon a současně přivítal hosty a nechal 

schválit program jednání 

ad 5) do komisí byli schváleni 122 hlasy (jeden se zdržel) 

- mandátová – Říha Pavel, Havlíčková Jana, Němcová Dana 

- návrhová – Vacek Miroslav, Buriánek Pavel, Dvořák Luboš 

- zapisovatel – Mareček Pavel, ověřovatelé – Ševčík Milan, Štěpánek Milan 

ad 9) VVH sborů mají proběhnout v měsíci prosinci, nebo lednu, do konce ledna je třeba 

odevzdat na OSH hlášení za rok 2018 a příspěvky na rok 2019 

ad 10) novým vedoucím OORM byl schválen br. Ivan Havel (122 hlasy, jeden se zdržel) 

ad 11) jediný navržený kandidát na starostu SH ČMS byl všemi 123 hlasy schválen br. Jan 

Slámečka, náměstek starosty SH ČMS a starosta KSH Vysočina 



ad 12) 122 hlasy (jeden se zdržel) byli schváleni delegáti na krajské shromáždění delegátů 

OSH v Týnišťku : Soural Jan, Říha Pavel, Vacek Miroslav, Havel Ivan, Kozlovský František, 

Počka Michal, Dvořák Josef, Bílek Jiří, Peřina Josef, Jiruše Josef, Vágner Rudolf, Neudert 

Jaroslav, Flídrová Hana, náhradníci – Němcová Dana, Dvořák Ladislav 

ad 13) v diskusi zazněla potřeba uspořádat školení hospodářů sborů a současně se snažit o co 

největší proškolení zástupců sborů a získání přístupů do centrální evidence. 

ad14) usnesení bylo schváleno všemi hlasy 

ad15) závěrem řídící schůze popřál pohodové vánoční svátky a mnoho zdaru a zdraví do roku 

2019 všem přítomným a jejich rodinným příslušníkům a jednání ukončil 

Plán práce OSH Svitavy na rok 2019 

 

- Výkonný výbor se bude scházet dle potřeby a nebo dle plánu termínů, které si určí VV 

na svém posledním jednání roku 2018, nejméně však 4x do roka 

- Celé okresní sdružení bude rozvíjet dobrou spolupráci s HZS a i ostatními složkami IZS 

a i ostatními spolky a svazy 

- Okresní sdružení zabezpečí společně s odbornými radami proškolení svých členů ve 

všech oborech 

- Odborné rady budou svolávány dle potřeby a v souladu s jednacím a organizačním 

řádem  

- Okresní sdružení společně s pořádajícími sbory zajistí zdárný a hladký průběh 

okresních soutěží 

- Okresní sdružení zabezpečí ve spolupráci s odbornou radou mládeže krajské kolo ve 

hře PLAMEN v Litomyšli v termínu 14.a15.června 2019 

- Okresní sdružení společně s radou dětí a mládeže uspořádá mistrovství české 

republiky dorostu ve dnech 5. až 7. července 2019 ve Svitavách 

- Okresní sdružení bude dbát na informovanost všech členů a to prostřednictvím 

internetových stránek a elektronickou korespondencí 

- Výkonný výbor zabezpečí svolání shromáždění představitelů sborů na podzim roku 

2019 

- Okresní sdružení ve spolupráci s odbornou radou prevence zajistí vyhodnocení a 

vyhlášení okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 

- Okresní sdružení bude spravovat finanční prostředky okresních lig 

- Okresní sdružení ve spolupráci s kontrolní a revizní radou dokončí inventarizaci a 

označení překážek v majetku OSH 

- Členové vedení Okresního sdružení budou nápomocni jednotlivým SDH při žádostech 

o granty a dotace 



- Okresní sdružení se bude snažit působením nejenom na politiky na všech úrovních 

zvyšovat kredit dobrovolného hasiče včetně propagace hasičské mládeže 
- Okresní sdružení se bude snažit ve spolupráci s odbornou radou historie a muzejnictví 

dokončit almanach praporů a pokračovat v almanachu historické techniky 

- Všichni členové okresního sdružení se budou snažit svým působením zejména na 

mládež a dorost pomoci posílit řady členů jednotek SDHO 

 

Usnesení z mimořádného shromáždění delegátů SDH okresu Svitavy, konaného 

3.11.2018 v Pohledech 

 

Shromáždění schvaluje 

1. Mandátovou, návrhovou a volební komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Zprávu starosta OSH 

3. Plán práce na rok 2019 

4. Návrh rozpočtu OSH na rok 2019  

5. Nového vedoucího OORM Ivana Havla 

6. Kandidáta na funkci starostu SH ČMS br. Jana Slámečku, starostu KSH Vysočina a 

ukládá starostovy OSH Svitavy tohoto kandidáta volit na shromáždění starostů OSH 

8.12.2018 v Přibyslavi 

7. Delegáty OSH Svitavy na krajské shromáždění delegátů OSH a to tyto - Soural Jan, 

Říha Pavel, Vacek Miroslav, Havel Ivan, Kozlovský František, Jiruše Josef, Dvořák Josef, 

Flídrová Hana, Vágner Rudolf, Bílek Jiří, Peřina Josef, Neudert Jaroslav a Počka Michal 

a náhradníky Němcová Dana, Dvořák Ladislav 

 

Shromáždění bere na vědomí 

1. Připomínky z diskuse 

2. Doplnění plánu práce o školení a získání přístupu do centrální evidence (usilovat o co 

největší proškolenost)  

3. Uspořádat školení hospodářů sborů v roce 2019  

 


