ZÁPIS č. 1 ze zasedání VVOSH Svitavy konaného 26.5.2020 od 15.30 hod v kanceláři OSH

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu
Program:
1) Zahájení schůze, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2)Jmenování rad a jejich vedoucích
3)Rozdělení oblastí náměstkům a starostovi OSH
4)Rozdělení zástupců okrsků a garantů jednotlivých oblastí OSH
5)Soutěže a kulturní akce
6)Vyznamenání
7)Svolání aktivu starostů okrsků
8)MČR TFA, různé
9)Závěr

Vlastní jednání:
1)Zasedání nově zvoleného VV OSH zahájil starosta Jan Soural. Zapisovatelkou byla ustanovena Hana
Flídrová a ověřovateli zápisu Irena Švichká a Luboš Buchta.
2)VV schválil a jmenoval vedoucí rad: OORM - Ivan Havel, OORHM – Jaroslav Šimon, OORHS - Jakub
Paulíček, OOROO – Pavel Říha, OORP –Jan Bidmon, OORR –František Kozlovský, ZH – Michal Počka.
Rady budou pracovat ve složení, jak byly zvoleny na Shromáždění delegátů sborů.
3)Jednotliví náměstci budou dohlížet na práci jednotlivých rad a oblastí. Jiří Bílek – mládež a historie,
Pavel Říha – prevence a ochrana obyvatelstva, Miroslav Vacek – represe a hasičské soutěže, Jan Soural
– zasloužilí hasiči a dohled nad všemi oblastmi.
Starosta jmenoval svým prvním náměstkem Pavla Říhu.
4) Podle shromáždění delegátů sborů bylo OSH SY rozděleno na pět oblastí a jejich zástupci byli zvoleni:
a) oblast JEVÍČKO - zástupce - Jan Bidmon – okrsky: Křenov, Chornice, Jevíčko
b) oblast LITOMYŠL - zástupce Hana Flídrová - okrsky: Dolní Újezd, Morašice, Čistá, Litomyšl
c) oblast POLIČKA - zástupce Pavel Uher - okrsky: Bystré, Borová, Polička
d) oblast SVITAVY - zástupce Luboš Buchta - okrsky: Vítějeves, Svitavy, Březová nad Svitavou

e) oblast MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - zástupce Irena Švichká - okrsky: Městečko Trnávka, Staré Město,
Mor. Třebová
Rozdělení garantů pro úkoly OSH:
Irena Švichká – oblast dotačních titulů
Hana Flídrová – veškeré zápisy, tajemnice ZH
Luboš Buchta – vzdělávání, prevence
Pavel Uher – vzdělávání mládeže, rozhodčích, OLS
Jan Bidmon – PO očima dětí, evidence a registrace sborů, ekonomika
5) VV OSH konstatoval, že pořádání soutěží a kulturních akcí je na zvážení každého sboru, musí být
dodržováno nařízení vlády! Plně zodpovídá starosta pořádajícího sboru! ( o OLS se bude ještě jednat).
6) Všechny návrhy na vyznamenání byly zkontrolovány a schváleny.
7)OSH svolává aktiv starostů okrsků na 12.6.2020 v 17.00hod do Hasičského domu v Jevíčku. Hlavním
úkolem budou registrace sportovců sborů, každý starosta může s sebou vzít počítačově zdatného
pracovníka. Zástupci nahlásí počet účastníků do 5.6. na OSH Janu Souralovi.
8)MČR TFA – termín konání se posunul na 10.10.2020. Dle situace po pandemii se bude ještě
rozhodovat o místě konání, VV pověřil Pavla Říhu zprostředkovat další jednáním s vedením města.
Z dalšího: ZPV podzimní kolo bude 17.10.2020 v Jevíčku. Junior univerzita pokračuje normálně. Udělení
diplomu a titulu –Zasloužilý funkcionář – VV dle jednotlivých návrhů schválil. VV pověřil starostu
předběžným jednáním na pořízení kontejneru na překážky, dosavadní uložení v Čisté není jistota do
budoucna.
9) Starosta Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Hana Flídrová
Ověřovatelé zápisu:

Irena Švichká ……………………….......................................................

Luboš Buchta…………………………....................................................

Starosta OSH:

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

