
Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného 16.11.2013
v     Rozhraní  

Přítomni: dle mandátové komise
                                                                                                                                                       
 Program zasedání:
  1. Uvítání hostů

  2. Schválení programu jednání

  3. Schválení mandátové a návrhové komise

  4. Zpráva o činnosti OSH Svitavy za rok 2013

  5. Zpráva ORM za rok 2013

  6. Zpráva ORV za rok 2013

  7. Zpráva rady prevence okresu Svitavy

  8. Zpráva okresní rady historie

  9. Zpráva ORR OSH Svitavy za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

10. Zajištění VVH SDH a okrsků

11. Zpráva z okresní ligy Svitavska

12. Zpráva HZS Svitavy

13. Informace od společnosti www.PO-BP.cz

14. Předání ocenění a vyznamenání

15. Diskuse

16. Usnesení

17. Závěr

Jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy zahájil a řídil náměstek starosty OSH
Josef Bidmon

K bodu 1
   Pan  Josef Bidmon přivítal zejména hejtmana PK pana JUDr. Martina Netolického, Ph.D.,
starostku obce Rozhraní paní Ludmilu Popelkovou, dále pak uvítal senátora pana Mgr. Radko
Martínka,    pana  Václava  Neubauera,  poslankyni  PS  ČR paní  Ing.  Květu  Matušovskou,
představitele HZS Svitavy v čele s plk. Ing. Oldřichem Jedličkou a další významné delegáty.
Starostka obce Rozhraní delegáty SDH přivítala v kulturním domě, informovala přítomné o
historii  i  současnosti  obce.  Závěrem popřála  všem pěkný,  vydařený den a  omluvila  se  z
dalšího  setrvání  na  shromáždění,  protože  měla  následné  povinnosti plynoucí  z funkce
starostky obce.

K bodu 2
    Byl přečten program zasedání  bez dalšího doplnění.
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K bodu 3
    Shromáždění představitelů SDH zvolilo mandátovou komisi v čele s předsedou Michalem
Počkou  a návrhovou komisi, jejímž předsedou byl zvolen Miroslav Vacek.
Následně byl zvolen zapisovatel zápisu Ing. Pavel Mareček a ověřovatelé zápisu pan Arnošt
Maiwald a pan Milan Kaderka. 

Josef.Bidmon dále přivítal právního zástupce  Okresního sdružení hasičů pana Mgr. Rudolfa
Maňouška, který podrobně informoval představitele SDH okresu Svitavy o vývoji a dalším
možném postupu ve sporu s paní Janou Trmačovou.

Následovalo  sdělení  mandátové  komise,  která  potvrdila  usnášeníschopnost  shromáždění  s
počtem přítomných 112 delegátů, což je 82,3 % z celkové počtu představitelů SDH okresu
Svitavy.   Po  tomto  sdělení  následovalo  hlasování  o  již  předem  přečteném  programu
shromáždění, které bylo jednomyslně schváleno

K bodu 4
   Pan Josef Jiruše přednesl zprávu o činnosti OSH Svitavy za rok 2013 a tuto zprávu každý
účastník obdržel při prezenci, aby mohl informace o dění a celkové činnosti OSH předat do
svých domovských sdružení.

Starosta  OSH  podal  přítomným  informaci  o  stavu  členské  základny  v  roce  2013  a  o
vybraných členských příspěvcích za rok 2013 v okrese Svitavy. Připomněl, že SDH Svojanov
vystoupilo ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k 31.12.2012 a svoje aktivity budou
nadále  spojovat  s  Českou  hasičskou  jednotou  v  Hlinsku.  Velké  problémy  jsou  v  SDH
Linhartice, které nezaplatilo členský příspěvek za rok 2013 a bude muset jednat s představiteli
sboru o dalším působení při OSH Svitavy   Z druhé strany zdůraznil, že se podařilo obnovit
činnost SDH Stašov ve spolupráci se starostou obce.

Dále starosta OSH přítomné podrobně seznámil s celkovou činností OSH za rok 2013. Jednou
z mnoha  informací  bylo  i  zhodnocení  III.  a  IV.  kola  v požárním sportu.  III.  kolo  PS  se
uskutečnilo ve Svitavách dne 22.6.2013 a za  okres nás v mužích reprezentovalo družstvo
Širokého Dolu a Hartmanic. V ženách to pak byly družstva Desné a Oldříše. Na prvním místě
v mužích se umístilo družstvo Širokého Dolu, družstvo Hartmanic se prezentovalo čtvrtým
místem. Vítězství v ženách vybojovalo družstvo Desné a ženy Oldříše osadily čtvrtou příčku
v celkovém umístění za Pardubický kraj.
Z  našeho okresu se nominovalo na republikové kolo do Mladé Boleslavi, které se konalo ve
dnech 23.8.-25.8.2013 v mužích družstvo ze Širokého Dolu a v ženách družstvo z Desné. Zde
muži Širokého Dolu vybojovali pěkné první místo a ženy Desné obsadily jedenáctou příčku.
Muži stvrdili své přesvědčivé vítězství národním rekordem při štafetách časem  56,68 s/100m.
VV OSH Svitavy děkuje  družstvu  mužů Širokého Dolu  a  ženám z  Desné  za  příkladnou
reprezentaci našeho okresu na mistrovství republiky v požárním sportu.
V  návaznosti  na  úspěchy  v  roce  2013  podal  také  starosta  OSH  informace  ke  konání
Mistrovství světa v požárním sportu dorostu a mládeže, které se v roce 2014  uskuteční  ve
Svitavách.
Závěrem   kladně zhodnotil  spolupráci s HZS Svitavy a  poděkoval za práci ve sborech a
všem, kdo se podíleli na činnosti OSH v roce 2013.

Po  vystoupení  starosty  OSH  zazněly zdravice  od  pana  hejtmana  Pk  JUDr.  Martina
Netolického, Ph.D., a také od pana Mgr. Radko Martínka.
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K bodu 5
    Podrobnou zprávu za ORM za rok 2013 přednesl pan Jiří Lopaur. Kladně hodnotil okresní
kolo v celostátní hře Plamen v Sádku ze dne 31.5. – 1.6.2013. Také ostatní soutěže, které se
uskutečnily v roce 2013, byly na velice dobré úrovni. Velké díky a poděkování zaznělo na
adresu všech rozhodčích a pořadatelů za obětavou práci při těchto soutěžích.

K bodu 6
    Zprávu za ORV přednesl  pan Ing. Miroslav Vacek, který navázal na správu starosty OSH,
který již před ním podrobně zhodnotil všechny postupové soutěže v roce 2013. Při hodnocení
práce ORV za rok 2013 bylo konstatováno, že rada se sešla celkem čtyřikrát při průměrné
účasti  členů  na  jednotlivých  zasedáních.  Byly  provedeny  všechny  naplánované  kurzy  a
cyklické školení a v roce 2014 se budou zajišťovat všechny tyto akce ve stejném rozsahu. Po
podání  dalších  informací  následovalo  poděkování  všem za  obětavou práci  při  zajišťování
všech soutěží.

K bodu 7
    Pan Arnošt Maiwald přednesl zprávu o preventivní činnosti za rok 2013 v okrese Svitavy .
V  této zprávě  kladně zhodnotil zvyšování a růst odbornosti při zasedáních ORV na HZS
Svitavy, ale účast při těchto seminářích je slabá. Ne všechny okrsky mají zastoupení a proto
apeloval, aby každý okrsek zajistil ze svých řad zástupce. Závěrem poděkoval představitelům
HZS Svitavy za dobrou spolupráci při školeních na HZS Svitavy.

K bodu 8
    Pan  Ladislav Dvořák podal přítomným informace z okresní rady historie, která obnovila
svoji činnost dne 9. září 2013 na OSH Svitavy. Byl sestaven plán práce na rok 2014 a radu
tvoří celkem 12 členů. Ze svých řad byl zvolen vedoucí ORH pan Ladislav Dvořák, náměstek
starosty OSH Svitavy.

Následovalo pohoštění a po něm pozdravila představitele SDH a ostatní přítomné poslankyně
PS ČR paní Ing. Květa Matušovská.

K bodu 9
    Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl pan Ing. Josef Dvořák. Podal informaci o
čerpání rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy v roce 2013. Dále byl přednesen návrh
rozpočtu na rok 2014. V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou celkem příjmy ve výši 735 000,-
Kč a výdaje v částce 735 000,- Kč. Návrh rozpočtu na rok 2014 byl jednomyslně schválen a je
součástí usnesení.

K bodu 10
    K tomuto bodu jednání bylo stanoveno, že výroční valné hromady SDH se musí  uskutečnit
nejpozději do 31.1.2014 a výroční valné hromady okrsků do 28.2.2014. Bylo doporučeno, aby
VVH SDH proběhly v měsíci prosinci a lednu a hlášení z těchto zasedání  je nutné doručit na
OSH do 31.1.2014. K tomuto termínu se musí zaplatit také příspěvky, které jsou ve stejné výši
tedy 100,- Kč na člena SDH.   Byla doporučena účast zástupců VV OSH na konání VH SDH
a okrsků mimo svoje okrsky.

K bodu 11
     Pan Tomáš Hořínek přednesl celkové zhodnocení Okresní liga Svitavska za rok 2013. Tyto 
závody jsou otevřenou soutěží v požárním útoku dle Směrnice hasičských sportovních soutěží
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pro muže a ženy vydané s platností od 1. 1. 2012 s úpravou a doplněním pravidel pro Okresní 
ligu Svitavska. 
Slavnostní vyhlášení OLS se uskutečnilo dne 2.11.2013 v kulturním domě v Poříčí. Došlo zde
k předání  pohárů a předání finančních prémií za celkové umístění v OLS. Nedílnou součásti 
slavnostního vyhlášení bylo vyhlášení „ANKET“ -  ALL STAR TEAM 2013, Anketa – 
nejlepší soutěž OLS 2013, Anketa - ALL STAR TEAM MUŽI 2013  a Anketa - nejlepší 
soutěž OLS 2013. 
Poděkování patří všem, kteří zajišťovali hladký průběh nejen závěrečného vyhlášení výsledků
OLS, ale také za celoroční spolupořádání této soutěže.

K bodu 12
    Za HZS Svitavy přednesl zprávu ředitel plk. Ing. Oldřich Jedlička. Informoval představitele
SDH o spolupráci s OSH, zejména pak s odbornou radou prevence. Zdůraznil, že by bylo
zapotřebí více podporovat prací ORP, které se v oblasti prevence podařilo v roce 2013 zajistit
velice kvalitní lektorskou činnost na seminářích na HZS Svitavy.

Po vystoupení ředitele HZS popřál vše nejlepší a hodně zdraví  představitelům SDH a všem
hostům  do nového roku pan Václav Neubauer, který mezi hasiče vždy rád přichází.

K bodu 13
    Zástupce společnosti PO-BP Požární bezpečnost vedoucí střediska Přelouč - Josef Holcman
představil  činnost firmy, která se zabývá především zabezpečením požární ochrany a bez-
pečnosti práce. 
Společnost Požární  bezpečnost  s.r.o. podporuje  hasiče i občanskou  společnost v aktivitách,
které zasahují do oblasti vzdělávání, využití volného času i do podpory ochrany majetku kaž-
dého z nás.  Působnost podpory je převážně vyčleněna do oblastí hasičské mládeže, požárního
sportu, Jednotek sborů dobrovolných hasičů, SDH. 
Po úvodních slovech přečetl otevřený dopis od ředitele a jednatele společnosti se sídlem v Jih-
lavě pana Roberta Válaly.

K     bodu 14  
    Dalším bodem zasedání bylo předání ocenění a vyznamenání, které si z rukou starosty KSH
převzali navržení kandidáti k příležitosti 10. výročí založení KSH Pardubice a kandidáti za
reprezentaci OSH Svitavy v roce 2013 při soutěžích v PS.

K     bodu 15  

    Diskuse:

• Michal Počka   –  poděkoval  všem  za  účast  na  školení  rozhodčích  v  roce  2013.
Jakékoliv další  informace ohledně školení v nadcházejícím roce je možno dopředu
konzultovat na mob. čísle: 702 476 372

• zástupce SDH Březiny pan Jiří Schreiber podal návrh na odvolání starosty OSH. 
Po tomto návrhu se rozvinula široká diskuse. Starosta pan Josef Jiruše požádal shromáždění o
vyjádření k jeho dalšímu setrvání ve funkci starosty OSH Svitavy.
Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:
- proti setrvání ve funkci: 4 hlasy
- pro setrvání ve funkci: 96 hlasů
- zdrželo se hlasování: 5 hlasů
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Starosta OSH Svitavy byl drtivou většinou podpořen v setrvání ve funkci do voleb v roce
2015. Pan Josef Jiruše  poděkoval představitelům SDH za důvěru a zdůraznil, že tato podpora
je pro další setrvání na pozici starosty rozhodující.

Další diskusní příspěvky:

• Tomáš Hořínek – je zapotřebí dát co nejdříve dohromady termínovník soutěží na rok
2014

• Josef Jiruše  –  informace  k  termínům OLS -  porada  se  uskuteční  v  Kamenci  dne
24.11.2013 v 9:00 hod

K     bodu 1  6  

  Předseda návrhové komise  pan Ing.  Miroslav Vacek přednesl  návrh usnesení,  který  byl
shromážděním schválen a je přílohou zápisu.

K     bodu 17  

   Pan Josef Bidmon všem přítomným poděkoval za obětavou práci a zejména poděkoval SDH
Rozhraní a obci Rozhraní za organizaci celého shromáždění  představitelů SDH. Závěrem
popřál všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 16.11.2013

Zápis ověřili  :       Arnošt Maiwald                                    ……………………………….  

                           Milan Kaderka                                     ……………………………….      

                     

                             Josef Jiruše                                               ………………………………...

                                                                                                                starosta OSH
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Příloha č. 1

Okresní sdružení hasičů ČMS, Lanškrounská 2, Svitavy

U S N E S E N Í  č.  1/2013

Shromáždění představitelů okresu Svitavy konaného 16.11.2013 v Rozhraní

Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy po projednání přednesených zpráv o činnosti
OSH  Svitavy,  odborných  rad,  informací  o  zabezpečení  výročních  valných  hromad  SDH  a
následné diskuzi přijímá následující usnesení:

Shromáždění představitelů schvaluje:

1. Zprávu o činnosti Okresního sdružení hasičů Svitavy v roce 2013.

2. Pokyny pro zabezpečení výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů.

3. Návrh rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy na rok 2014.

4. Spolupořadatelství  Okresního sdružení hasičů Svitavy při konání Mistrovství světa v

požárním sportu dorostu a mládeže, konaném ve Svitavách v roce 2014.

5. Výsledek hlasování o vyslovení důvěry starostovi OSH ve Svitavách

Shromáždění představitelů bere na vědomí:

1. Zprávy o činnosti odborných rad při Okresním sdružení hasičů Svitavy a vyjadřuje

odborným radám poděkování za jejich práci v roce 2013.

2. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady.

3. Informaci z jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů v Pardubicích

a ústředí SH ČMS.

4. Informaci o čerpání rozpočtu Okresního sdružení hasičů

Svitavy v roce 2013.

5. Zprávu právního zástupce  Okresního sdružení hasičů pana Mgr. Rudolfa Maňouška o
vývoji a dalším možném postupu ve sporu s paní Trmačovou.

Shromáždění představitelů ukládá:

1. Starostům sborů dobrovolných hasičů projednat ve výborech sborů přípravu a provedení
výročních valných hromad v termínech stanovených SH ČMS  nejpozději do konce ledna 2014.

                                                                                                             Odpovídají: starostové SDH
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2. Starostům sborů dobrovolných hasičů zabezpečit včasný odvod členských příspěvků
na rok 2014 nejpozději do konce ledna 2014.

Odpovídají: starostové a hospodáři SDH

3. Okresnímu sdružení hasičů ve Svitavách vkládat na své internetové stránky aktuálně
zápisy z jednání výkonného výboru, odborných rad, komisí a ostatních orgánů
OSH ve Svitavách.

Odpovídá: starosta OSH

4. Okresní kontrolní a revizní komisi OSH ve Svitavách provést kontrolu podvojného
            účetnictví

ve sborech, které čerpají dotace na činnost mládeže.
Odpovídá: vedoucí OKRK

V Rozhraní dne 16.11.2013

Starosta OSH Svitavy Josef Jiruše ____________________________________

Ověřili: Arnošt Maiwald _____________________  

              Milan Kaderka  ________________________
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