ZÁPIS Č.1 Z VV OSH SVITAVY

konaného 6.3.2019 na OSH Svitavy, Felberova 669/2

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 orgánů
4. VVH sborů a okrsků, změny
5. Odborná příprava
6. MČR dorostu 2019
7. Přesun garáže
8.Schválení vyznamenání
9. Připomínky od členů, sborů a okrsků
10. Různé
11. Závěr
Vlastní jednání:
1. Program jednání byl VV schválen, zapisovatelkou byla ustanovena s. Hana Flídrová a ověřovateli z,ápisu
ing. Pavel Mareček a Josef Peřina.
2. Z důvodů stěhování kanceláře byla termín inventury přesunut do konce března 2019.
3. Úkoly z vyšších orgánů a jiných zadány ani řešeny nebyly.
4. Všechny sbory a okrsky měly včas výroční valné hromady, zastupujícím představitelem okrsku Morašíce
je ing.Abraham za zesnulého br. Eliáše a to do voleb v roce 2020.
5.Br. Kozlovský a Jedlička informovali o schématu průběhu odb orné přípravy výjezdových jednotek.
6. OSH Svitavy je spolupořadatel MČR dorostu ve Svitavách 5.-7. července 2019. Informace o přípravách
podal br. Bidmon.
7. Nyní proběhne stěhování garáže z Poličky do M.Třebové. Ke zpoždění došlo z důvodů přednostního
stěhování kanceláře OSH na adresu: Felberova 669/2 Svitavy - Lány. Pomoc přislíbil P.Uher a příslušný
okrsek.
8. Byly schváleny po kontrole všechny návrhy vyznamenání. Ing. MiroslavVacek obdržel Uznání od
náčelníka gen. štábu AČR Aleše Opaty za vzornou reprezentaci SH ČMS.
9. Z důvodů nedostatečné výše finančních prostředků pro OSH zapříčiněné zrušením dotací od MV ČR
výkonný výbor OSH na návrh ORM schválil pro rok 2019 navýšit příspěvek sborům na soutěži PLAMEN
na stravu dětí z 50 Kč na 100Kč na dítě a doprovod.
10.J.Bidmon opětovně upozornil na nutnost nejen děti dělit na sportující a nesportující vzhledem k žádostem
o dotace. V žádostech i ve výúčtování uvádět na stravu dětem, nikoli na občerstvení.Členové VV byli
seznámeni jak byly splněny závazky sborů vůči OSH /hlášení a příspěvky/. Příspěvky za nesplnění
podmínek neobdrží okrsek Svitavy a Vítějeves.
11. Starosta OSH Jan Soural poděkoval přítomným a účast a schůzi ukončil.
Zapsala:

Hana Flídrová

Ověřovatelé:

ing.Pavel Mareček..................................................
Josef Peřina ....................................................................
Starosta OSH Svitavy, Jan Soural …………………………………

