Zápis č. 5 ze zasedání VV OSH Svitavy 23. 10. 2019 konaného od 1530 v kancelářích
OSH Svitavy
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) Informace ze SS 19. 10. 2019 v Přibyslavi
4) Informace z KVV
5) Zhodnocení soutěží a lig roku 2019
6) Setkání ZH a nositelů ŘSF
7) Příprava shromáždění představitelů sborů
8) Příprava výročních valných hromad sborů a okrsků
9) Schválení vyznamenání
10) Připomínky od členů, sborů a okrsků
11) Různé

Vlastní jednání:
1) Program jednání byl VV schválen. Zapisovatelkou byla ustanovena Hana Flídrová, ověřovateli Ing.
Josef Dvořák a Jiří Bílek.
2) VV OSH odsouhlasil, že částka z navýšení členských příspěvků nebude alokována na jiném účtu.
Proti jeden hlas.VV OSH bude navrhovat okresnímu shromáždění představitelů ke schválení
navýšení příspěvků ze 100 Kč na 130 Kč/člen. Celkově bude posílen rozpočet o cca 180 000 Kč.
3) Na shromáždění starostů okresů v Přibyslavi byla projednána činnost SH ČMS na rok 2020. Dále
byly projednány přípravy VH sborů, okrsků, úpravy stanov – návrhy změn a připomínkování lze
zasílat na stanovy@dh.cz (mezi změny je navrhováno třeba to, že zvolený starosta má právo
jmenovat prvního náměstka, dále je navrhováno posílení pravomoci Shromáždění představitelů).
Připomínky je možné adresovat k okresnímu starostovi Souralovi, který je v pracovní komisi pro
přípravu nových stanov.
4) KVV zasedal 22. 10. 2019.
Již byly určeny termíny soutěží:
Krajské kolo PLAMEN
5.-6. 6. 2020, Chrudim
Krajské kolo dorostu
20. 6. 2020, Holice
Krajské kolo v PS
21. 6. 2020, Holice
V roce 2020 proběhne v Jánských Koupelích Junior univerzita pro děti z Pak, kde bude 36 účastníků,
z toho 19 z okresu SY
Okresní shromáždění představitelů SDH:
16. 11. 2019 od 1000 hod., Hartmanice (prezence od 900)
Krajské shromáždění představitelů OSH:
23. 11. 2019, Trpín
5) Vedoucí ORM Ivan Havel provedl hodnocení soutěží (jarní kolo PLAMEN a ZPV) – výborná
organizace, navrženo ocenění sborům a obcím Jarošov a Pustá Kamenice.
Vedoucí rady HS Josef Jiruše zhodnotil okresní kolo PS v Mladějově, OLS a OLM. Konstatoval, že
všude dochází k výkonnostní gradaci.
8. 11. 2019 – Vyhodnocení výsledků OLS v Sádku, VV OSH předá na vyhlášení výsledků vybrané
peníze, cca 52000, více nepřispívá.
6) 9. 11. 2019 – Krajské setkání ZH v Proseči
ZH mohou i s doprovodem, nositelé ŘSF bez doprovodu!!

7) Shromáždění představitelů okresu Svitavy bude v Hartmanicích 16. 11. 2019 od 1000 hod, prezence
od 9h s programem:
1- Zahájení
2- Přivítání hostů
3- Minuta ticha
4- Zdravice starostky obce Hartmanice
5- Volba komise – mandátové a návrhové, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6- Zpráva starostu OSH
7- Vystoupení hostů
8- Oběd
9- Zprávy odborných rad
10- Informace o VVH sborů a okrsků, evidence
11- Informace o plnění rozpočtu 2019 a zpráva OKRR
12- Návrh na zvýšení členských příspěvků
13- Rozprava a hlasování k návrhu na zvýšení členských příspěvků
14- Návrh rozpočtu na rok 2020
15- Plán práce na rok 2020
16- Diskuse
17- Návrh a schválení usnesení
18- Závěr
8) VVH sborů a okrsků termínově jako předešlé roky. Nově se bude používat poze termín VH, tedy
valná hromada. Je nutné odevzdat na OSH výpis z usnesení valné hromady sboru, zprávu o valné
hromadě a hlášení o činnosti.
Na stránkách dh jsou dokumenty jako návod na vedení schůze apod., lze nalézt v dokumentech a v
příručce funkcionáře sboru (příslušné tiskopisy).
9) Navržená vyznamenání byla schválena.
10) Starosta KSH Josef Bidmon informoval o možných kontrolách dotací z titulu „Můj klub“, a to dotace
od roku 2016 dosud. Dotace nad 100 000 Kč – možná kontrola z NKÚ, nebo Finanční správy –
chybějící doklady ihned dodat na MŠMT.
MČR ve vyprošťování v Olomouci vyhrála jednotka SDHO Březová nad Svitavou.
Byl vznesen návrh pro KSH na koupi tiskárny plastových členských průkazů v Pak.
Dále bratr Bidmon informoval o jednotlivých částkách peněz poukazovaných různými kraji pro
dobrovolné hasiče.
Krajské školeníní rozhodčích mládeže Pak bude v Dolním Újezdě v penzionu Taurus.
11) Starosta OSH poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. Poslední zasedání v roce 2019 bude
13. 12. 2019 v Jedlové.
Zapsala:

Hana Flídrová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Dvořák

Starosta OSH:

………………………………

Jiří Bílek

………………………………

Jan Soural

………………………………

