Zápis č.3 z jednání VV OSH Svitavy konaného 19.6.2019 v 15.30 hod v kanceláři OSH

Přítomní: 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 SHČMS a jiných úřadů
4.Zhodnocení okresních kol PLAMENU, dorostu a PS
5.Průběžné hodnocení soutěží a lig
6.Nominace členů VV na výročí sborů
7.MČR dorostu v požárním sportu Svitavy
8.TFA Svitavy 21.9.2019 a 3.10.2020
9.Schválení vyznamenání
10.Připomínky od členů, sborů a okrsků
11.Různé

Vlastní jednání:
1. Program jednání VV OSH byl přítomnými schválen. Zapisovatelkou byla ustanovena
Hana Flídrová a ověřovateli zápisu ing. Josef Dvořák a ing. Miroslav Vacek.
2.Bylo znovu jednáno o navýšení členských příspěvků - z 100Kč na 150Kč a to z
nedostatku financí v rozpočtu OSH. Byl vysloven požadavek, aby v případě navýšení byly finance
použity pouze na činnost mládeže a ne na ostatní činnost. Členové VV byli zaúkolováni projednat tuto
problematiku v okrscích a sborech.
3.Všechna navržená vyznamenání byla schválena, byla schválena Ústředím i výjimka pro
br. Přichystala z Unerázky.
Bylo navrženo vyznamenání i pro SDH Jarošov a zvlásť pro obec Jarošov za vzorné
uspořádání okresního kola PLAMENU.
4. Okresní kolo Plamenu (dvojenka) bylo hodnoceno na výbornou. Okresní kolo dorostu v
Kamenci se uskutečnilo s problémy. Bylo zdůrazněno, že pořádající sbor nesmí měnit termín
pořádání soutěže o kterém ví v dostatečném předstihu a souhlasí s ním. Okresní kolo v PS
v Mladějově proběhlo bez problémú a i SDH Mladějov byl pochválen. Na krajské soutěži v Litomyšli se
vyskytly problémy s technickou četou – především.
5.Na každém závodu OLS a OLSM jsou přítomni delegáti ligy, kteří zatím nemají k závodům
žádné připomínky.
6. Na oslavy jednotlivých sborů byli delegováni členové VV dle spádovosti.
7. Informace o přípravách MČR v dorostu v PS ve Svitavách podal J.Bidmon.
8. O soutěžích TFA a připravované soutěži ve Svitavách podal Pavel Říha.
9. Všechna navržená vyznamenání byla schválena a i přidaný návrh na vyznamenání SDH
a obce Jarošov.
10.a11. Bylo diskutována akce Stratílek ve Vysokém Mýtě, L.Dvořák seznámil přítomné s
jízdou historické techniky z Jevíčka až do Vysokého Mýta. Byli jsme informováni o nové dozorčí radě
Hasičské pojišťovny. Rovněž o pojištění Pardubického kraje u HVP a z toho by od roku 2020 KSH
mělo dostávat od Hasičské pojišťovny cca 700 000Kč.
Starosta Jan Soural poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala Hana Flídrová
Ověřovatelé zápisu:

ing.Josef Dvořák ……………………………………………………………………..

Ing.Miroslav Vacek……………………………………………………………………

Starosta OSH :

Jan Soural………………………………………………………….............................

