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Zápis č. 1/2014 

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 12.2.2014 v 16 hodin v zasedací 

místnosti OSH Svitavy. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

                                                                                                         

K bodu 1 

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :   Vilém Škaroupka 

                                                                  Václav Andrlík 

 

K bodu 2 

     1. Ověřovatelé zápisu 

     2. Schválení programu jednání 

     3. Kontrola plnění usnesení 

     4. Zhodnocení VVH SDH 

     5. Příprava a průběh VVH okrsků 

     6. Odvod členských příspěvků na rok 2014 

     7. Výsledky inventury na OSH ke dni 31.12.2013 

     8. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2013 

     9. Odborná příprava v I. pololetí roku 2014 

   10. Termíny závodů okresních lig mládeže a dospělých a pohárových soutěží 

Stálé body jednání: 

     A. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

     B. Úkoly od vyšších orgánů SH ČMS, krajských a státních úřadů. 

     C. Schválení vyznamenání členů SDH. 

     D. Připomínky od členů SDH a okrsků. 

     E. Příprava mistrovství světa dorostenců a juniorů 

    11. Různé 

    12. Závěr 

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše. V úvodu přivítal hosta z pardubického 

okresu pana Bohuslava Cermana, který byl přítomen tomuto zasedání. 

 

K bodu 3 

   VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého zasedání, které se uskutečnilo v Jedlové. 

Nebylo žádných připomínek. Následně starosta OSH seznámil přítomné s výročími SDH v 

roce 2014 v okrese Svitavy. Výročí založení SDH by měly slavit tyto sbory: 

140 let – SDH Březová nad Svitavou 

135 let –SDH Rychnov na Moravě, SDH Benátky, SDH Sebranice 

130 let – SDH Třebářov, SDH Cerekvice nad Loučnou 
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125 let – SDH Vrážné, SDH Banín 

120 let – SDH Vysoká, SDH Bezděčí, SDH Pustá Kamenice, SDH Lezník 

115 let – SDH Víska u Jevíčka, SDH Starý Svojanov 

110 let – SDH Smolná, SDH Sedliště, SDH Konice, SDH Litomyšl Lány 

100 let – SDH Lezník 

80 let – SDH Chrastova Lhota 

70 let – Nová Ves u Jarošova 

 

 

K bodu 4 

   Členové VV zhodnotili výroční valné hromady SDH. Bylo konstatováno, že způsob 

provedení valných hromad byl na dobré úrovni, ale vyskytly se i jednotlivé problémy. V SDH 

Horky a Bohuňovice se neuskutečnila VVH a  SDH Horky nezaplatil ani příspěvek za rok 

2014. Trvalé problémy se nadále vyskytují v SDH Linhartice, který neplní základní 

povinnosti dle stávajících stanov SH ČMS. 

    

K bodu 5 

    Výroční valné hromady okrsků se někde připravují a někde se již  uskutečnily. Zhodnocení 

již provedených VH okrsků bylo kladné. Starosta OSH se několika VVH okrsků zúčastnil, 

kde zdůraznil, že v letošním roce bude zapotřebí maximálního úsilí a nasazení ze strany 

dobrovolných hasičů při pořádání MS dorostenců a juniorů ve Svitavách.   

Dále požádal zástupce okrsků, kde se  VVH okrsků teprve ještě připravují, aby tento pro nás v 

letošním roce základní úkol, prezentovali. 

 

K bodu 6 

   Starosta OSH Josef Jiruše seznámil členy VV s vybíráním příspěvků k 31.1.2014. K 

uvedenému datu  nezaplatili v  SDH Pohledy, SDH Detřichov u Opatova, SDH Linhartice, 

SDH Horky, SDH Koclířov, SDH Bohuňovice, SDH Boršov, SDH Študlov a SDH Vendolí. 

U prvních pěti sborů nejsou zaplaceny příspěvky do dnešního dne 12.2.2014. 

Pokud se tedy týká směrnice na vrácení peněz do okrsků, pak tuto povinnost naplnilo celkem 

jedenáct okrsků. Jedná se o okrsek Litomyšl, Čistá, Polička, Bystré, Vítějeves, Staré Město, 

Městečko Trnávka, Chornice, Jevíčko, Dolní Újezd a Křenov. 

 

K bodu 7 

  Předseda inventarizační komise ing. Josef Dvořák  podal informace o provedené 

inventarizaci majetku OSH Svitavy k 31.12.2013 podle příkazu starosty SH ČMS. Po fyzické 

kontrole majetku, pokladních a bankovních dokladů byl vypracován a předán protokol o 

provedené inventarizaci. Drobné nedostatky byly odstraněny, majetek je řádně evidován, 

uskladněn a ošetřován. 

K 31.12.2013 byl stav pokladní hotovosti 13 189,-Kč a stav běžného účtu 363 431,25 Kč. 

 

 

K bodu 8 

   Rozpočet OSH za rok 2013 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové příjmy 

byly ve výši 1 051 027,33 Kč a výdaje byly čerpány v celkové finanční částce 927 469,40 Kč.  

Ing. Josef Dvořák podal přítomným k těmto finančním částkám podrobné a detailní 

informace. Hospodaření  OSH za rok 2013 hospodařilo s kladným výsledkem ve výši 

123 557,93 Kč. 

Součástí údajů o čerpání rozpočtu bylo sdělení členům VV OSH, že došlo ke kontrole 

účtování dotací ve sborech, které dotace čerpaly. Bylo konstatováno, že u všech sborů je 

vedeno podvojné účetnictví a nedošlo k žádnému pochybení ve vyúčtování dotací.   
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K bodu 9 

   Odborná příprava v I. pololetí roku 2014 se uskuteční podle schváleného plánu a bude 

vycházet z daných metodik a materiálů OSH. 

Vedoucí odborných rad podali informace k odborné přípravě a zejména v odborné přípravě 

velitelů dochází v letošním roce k zásadním změnám. Ing. Miroslav Vacek za ORM sdělil, že 

budou pořádány velitelské dny na jednotlivých stanicích HZS. Další informace připojil za 

HZS Svitavy Ing. ppl. Oldřich Jedlička.  

Vedoucí ORM Jiří Lopaur podal informace k nastávajícímu školení v Jevíčku dne 28. 2. – 

1.3.2014. Na toto školení jsou pozváni i cizí lektoři. 

Jan Soural, který zastoupil nepřítomného vedoucího za ORP, sdělil, že v roce 2014 se dvakrát 

uskuteční celodenní školení rady prevence ve spolupráci s HZS Svitavy, přičemž se 

dokončuje  program a zajišťují se lektoři. 

Ing. Josef Dvořák vystoupil  s požadavkem na doplnění ORP za okrsek Bystré, který navrhl 

na tento post pana Zdeňka Pirožka, který je členem SDH Předměstí. 

Usnesení č.1/2014: VV OSH  jednomyslně schvaluje navrženého pana Zdeňka Pirožka  

okrskem Bystré, za člena Odborné rady prevence. 

Za ORH podal informace pan Ladislav Dvořák. 

 

K bodu 10 

   Starosta OSH Josef Jiruše seznámil VV s termíny závodů okresních lig mládeže a dospělých a 

pohárových soutěží. Soutěže, které jsou v seznamu na web. stránkách, jsou vypsány z ročního 
hlášení SDH. Členové VV doplnili termíny soutěží, které  v hlášení nebyly uvedeny. 

 

Stálé body jednání: 

add A) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání byla provedena v úvodu zasedání a vše bylo bez 

závad a připomínek. 
 
add B) Úkoly od vyšších orgánů SH ČMS, krajských a státních úřadů – žádné. 
 
add C) Schválení vyznamenání členů SDH – dle došlých žádostí. 

Usnesení č.2/2014: VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na  udělení vyznamenání dle 

došlých žádostí. 
 
add D) Připomínky od členů SDH a okrsků – „PO očima dětí“ bylo dojednáno, že uzávěrka 

odevzdání prací od dětí je do 15.4. 2014, případně se mohou práce dětí přivézt na příští zasedání 

VV OSH dne 4.4.2014 do kulturního domu v Čisté.  

add E)  Příprava mistrovství světa v PS dorostenců a juniorů proběhne na stadionu ve Svitavách 

ve dnech 13.7 – 20.7. 2014. Slova se ujal Josef Bidmon, který seznámil členy VV s  

problematikou celého zajištění tohoto významného sportovního klání v našem okrese. 

Konstatoval, že hodně práce kolem zázemí a ubytování všech soutěžících, rozhodčích a ostatních 

organizátorů je již dojednáno. Záštitu nad MS převzal prezident ČR s tím , že se zúčastní 

slavnostního zahájení. Z dalších významných osobností slíbil účast v průběhu MS ministr vnitra a 

mnoho dalších významných osobností. 
Dále informoval přítomné o oficiálním programu celého MS a nastínil problematiku se zajištěním 

stavění věže. Ta se bude stavět ve dnech 4.7. - 6.7.2014 a každý den bude zapotřebí zajistit 

minimálně dalších 15 dobrovolníků z řad SDH na výpomoc při stavbě věže. Dále se budou stavět 

tribuny pro dalších cca 1000 návštěvníků, a zde bude zapotřebí dalších dobrovolníků z řad SDH.  
Další informace podal k zázemí technické čety, rozhodčích, hostů a mnoho dalších informací ke 

sponzorství a finanční podpoře celého MS. Významným sponzorem se stal Pardubický kraj, který 

v rozpočtu Pk vyčlenil finanční částku ve výši 1 mil. Kč. Na tuto částku byla již podepsána s Pk 

smlouva. V jednání jsou i další sponzoři, kteří by pomohli jak finančně, tak i materiálně. 
Josef Bidmon po podání dalších informací k MS požádal všechny členy VV OSH o spolupráci v  
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okrscích i v jednotlivých SDH k zabezpečení MS a vyzval všechny k podání těchto informací 

mezi dobrovolné hasiče. 
 

K bodu 11 

 Josef Bidmon –  informoval o všech termínech postupových soutěží v roce 2014 

- nastaly změny v Hasičské vzájemné pojisťovně, a.s.  - byl odvolán z 

představenstva pojišťovny předseda pan Zdeněk Beránek, dále byl odvolán  ředitel 

krajské pobočky z Pardubic a ředitel krajské pobočky z Brna 

- poslední týden v červenci se uskuteční PYROCAR 2014 v Přibyslavi 

- informace k objednaným pamětním stuhám na prapory k 150. výročí založení 

SDH ve Velvarech (bylo objednáno několik stuh navíc) 

 Josef Jiruše – dojde k vydání pamětních medailí k tomuto významnému výročí  

 Vilém Škaroupka – vznesl dotaz na ředitele HZS Svitavy, v jakém časovém horizontu se  

obměňuje výstroj a ochranné pomůcky u členů HZS a zdali by nešly převést vyřazené na 

dobrovolné hasiče 

 Ing. Oldřich Jedlička – na tento dotaz podal  vysvětlení s tím, že veškerá výstroj a výzbroj 

má doporučenou dobu životnosti, přes kterou se dá tato výstroj ještě použít, pokud splňuje 

kritéria bezpečnosti. U přileb je to však tak, že výrobci si stanovují dobu životnosti podle 

typu přilby a přes tuto dobu se nedá dále používat.  

 
K bodu 12 
 

   Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 

                 

Zapsal:  Ing. Mareček Pavel 

Dne: 8.2.2012 

 

Ověřovatelé:      Vilém Škaroupka                                ………………………………..   

          

                           Václav Andrlík                                   ………………………………..           

                            

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

                     starosta OSH                                                                            

 

 

 


