
Zápis č. 3/2014 

z jednání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 21.5.2014 od 16.00 hodin v zasedací 

místnosti     OSH Svitavy. 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

K bodu 1 

     Za ověřovatele zápisu byli zvoleni : Michal Počka 

                                                               Václav Andrlík 

K bodu 2 

     1. Ověřovatelé zápisu 

     2. Schválení programu jednání 

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS 

     4. Zhodnocení školení v oblasti represe  

     5. Průběžné hodnocení přípravy I. okrskových kol v požárním sportu 

     6. Příprava a zabezpečení  okresního kola v požárním sportu 

     7. Hodnocení příprav okresního kola hry „Plamen“.  

     8. Informace a úkoly ze shromáždění starostů OSH. 

     9. Vyhodnocení soutěže „PO očima dětí“. 

   10. Organizační záležitosti, žádosti a návrhy na vyznamenání. 

   11. Změna příštího zasedání  VV OSH. 

   12. Diskuse, připomínky. 

   13. Závěr. 

  Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše, jednomyslně byl schválen program 

zasedání. 

 

 K bodu 3 

  Byl přečten zápis z minulého zasedání výkonného výboru OSH a poté  podepsán bez 

připomínek. 

 

K bodu 4 

  Velitel ORH podal informace k problematice školení v oblasti represe v letošním roce i 

s výhledem do následujícího období. Odborné přípravy budou probíhat v podzimních 

měsících. Ještě není upřesněno zda se školení uskuteční na jednom centrálním místě nebo na 

jednotlivých stanicích HZS.  Zdůraznil, že všichni velitelé SDH a to i včetně JPO IV se budou 

účastnit školení v rozsahu osmi hodin odborné přípravy a po pěti letech se bude provádět 



přezkoušení formou testů. Ke dnešním dni tedy v oblasti školení represe není momentálně co 

konkrétního hodnotit. 

 

K bodu 5 

  Členové VV podali informace k uskutečněným okrskovým kolům v požárním sportu. 

Starosta zdůraznil, že do okresního kola postupuje pouze jeden sbor SDH daného okrsku. 

Pokud se vítěz z okrskového kola nezúčastní okresního kola, je nutné tuto okolnost 

bezpodmínečně nahlásit na OSH do středy dne 11.6.2014 do 16:00 hod. 

 

K bodu 6 

   Bylo projednáno organizační zabezpečení okresního kola v požárním sportu, které proběhne 

14.6.2014 v Kamenci. Starosta OSH upozornil na dodržení termínu podání přihlášky a to 

nejpozději do 11.6.2014 do 16.00 hod v kanceláři OSH Svitavy. Rozhodčí dostanou potřebné 

informace v dostatečném předstihu před konáním soutěže.   

 

K bodu 7 

   Jiří Lopaur seznámil přítomné s průběhem příprav na  okresní kolo hry „Plamen“ a dorostu , 

které se uskuteční ve dnech 30.5. – 31.5.2014 ve Vítějevsi.  

 

K bodu 8 

  Starosta OSH podal informace ze shromáždění starostů OSH konaného  v CHH Přibyslav.  

Jeden z bodů ze shromáždění byla informace k  přípravě V. sjezdu SH ČMS, který se bude 

konat ve dnech 4. – 5. července 2015 v Pardubicích. Součástí zápisu je následující 

harmonogram přípravy a konání tohoto sjezdu. 

 

Harmonogram přípravy a konání V. sjezdu SH ČMS. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1) V. sjezd SH ČMS se svolává v souladu s čl. 35 až 40 Stanov po uplynutí 

pětiletého funkčního období. 

 

2) V. sjezd SH ČMS se bude konat ve dnech 4. – 5. července 2015 v Pardubicích 

 

3) Konání V. sjezdu budou předcházet tato jednání orgánů SH ČMS : 

- výroční valné hromady SDH se uskuteční do 31. ledna 2015 

- výroční valné hromady okrsků SH ČMS se uskuteční do 28. února 2015 

- shromáždění delegátů sborů se uskuteční do 31. března 2015 

- shromáždění představitelů OSH se uskuteční do 30. dubna 2015 

- shromáždění starostů OSH se uskuteční do 31. května 2015. 

4) a) Klíč pro volbu delegátů sjezdu, kteří budou zvoleni na shromážděních delegátů 

sborů v okresech je určen takto : 

jeden delegát na 1200 členů se zaokrouhlením do 1 200 směrem dolů a od 1 201 

směrem nahoru. Jako výchozí se použije stav členské základny k 31. 12. 2014. 

b) Klíč pro volbu delegátů na shromáždění delegátů, kteří budou zvoleni na výročních 

valných hromadách sborů, určuje svolavatel, to je shromáždění představitelů sborů. 

Doporučuje zvolit klíč tak, aby každý SDH byl zastoupen nejméně jedním delegátem. 



c) Klíč pro zastoupení OSH na Shromáždění představitelů OSH určuje ve smyslu čl. 57 

Stanov, odst. 2/ výkonný výbor KSH. 

 

5) Program sjezdu bude navržen tak, aby jednání dne 4. 7. 2015 bylo zahájeno v 09.00 

hodin a ukončeno ten samý den po projednání všech schválených bodů programu 

jednání sjezdu. 

 

6) Program jednání sjezdu bude ve smyslu čl. 35 Stanov obsahovat : 

- zahájení sjezdu a volbu pracovních komisí 

- přednesení zprávy o činnosti a hospodaření SH ČMS za období let 2010 - 2015 

- přednesení zprávy o činnosti ÚKRR 

- vystoupení hostů V. sjezdu SH ČMS 

- volby představitelů SH ČMS, členů výkonného výboru, předsedy a členů ÚKRR 

- projednání a schválení programu SH ČMS do roku 2020 

- projednání a schválení Stanov s úpravami dle nového Občanského zákoníku 

- projednání a schválení usnesení sjezdu. 

V souvislosti s projednáním návrhu programu V. sjezdu a vzhledem k účinnosti 

nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se VV SH ČMS 19. 3. 2014 usnesl 

upravit stávající Stanovy, do kterých se implementuje nový Občanský zákoník a 

udělají se menší úpravy některých článků vyplývajících z diskuse ke Stanovám. 

Upravené stanovy se projednají a schválí na SS OSH 18. 10. 2014. 

6) Organizační a obsahovou přípravu V. sjezdu SH ČMS zabezpečí organizační komise 

jako dočasný pomocný orgán výkonného výboru, jejíž působnost začíná dnem 

ustavení a končí dnem schválení sjezdových materiálů shromážděním starostů OSH. 

Komise připraví k projednání ve výkonném výboru SH ČMS příslušné písemné 

materiály, které budou po schválení realizovány, případně předávány OSH k diskusi či 

vyjádření. 

Hlavní úkoly organizační komise : 

a) připravit návrh definitivního programu sjezdu 

b) připravit návrh finančních a materiálních nákladů na přípravu a konání sjezdu 

c) připravit materiály do předsjezdové diskuse k projednání na shromáždění starostů 

OSH 18. 10. 2014 

d) připravit faktografické materiály pro jednání (odborných konferencí) a sjezdu 

e) připravit návrh na složení sjezdových pracovních komisí a podklady pro jejich 

práci (jednací řád a volební řád sjezdu a další) 

f) připravit výběr kandidátů na volené funkce ve vedení SH ČMS, ve výkonném 

výboru a v ÚKRR 

g) připravit písemné materiály pro provedení a vyhlášení výsledků voleb. 

 

7) Organizační komise bude tvořena členy výkonného výboru SH ČMS a členy 

ÚORVOČ. 

Do vedení organizační komise jsou určeni : 

- Ing. Karel Richter - starosta SH ČMS 

- Lubomír Janeba  - 1. náměstek starosty SH ČMS 



- Alois Pazdera – člen VV SH ČMS 

- Josef Bidmon – člen VV SH CMS 

- Marie Stará – starostka OSH Pardubice 

- Ing. Jan Aulický - ředitel Kanceláře sdružení 

- Ing. Ivan Jirota - poradce starosty SH ČMS 

 

K bodu 9 

   Členové VV OSH byli informováni s okresním a krajským vyhodnocením soutěže „PO 

očima dětí“. Podrobný rozpis celého vyhodnocení je uveřejněn na stránkách VV OSH.  

 

K bodu 10 

    Předložená ocenění byla schválena dle došlých žádostí. 

Usnesení č.5/2014: VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na  udělení vyznamenání dle 

došlých žádostí.  

Nebyla částečně schválena žádost SDH Lezník - u některých členů nebyly splněny kritéria 

stanov SH ČMS pro udělení vyznamenání. 

 

Michal Počka podal návrh udělit SDH Malíkov u příležitosti výročí založení SDH medaili za 

příkladnou práci. 

Vilém Škaroubka podal návrh na udělení vyznamenání za zásluhy SDH Banín u příležitosti 

125. výročí založení SDH. 

Navržená ocenění byla schválena. 

Usnesení č.6/2014: VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na  udělení vyznamenání SDH 

Malíkov a SDH Banín. 
 

Dále byla přečtena žádost SDH Březová o peněžní příspěvek ke  140. výročí založení SDH. 

VV OSH  peněžní příspěvek neodsouhlasil, SDH Březová bude udělena medaile Svatého 

Floriána. 

 

K bodu 11 

   Příští zasedání VV se bude konat v náhradním termínu, a to ve dne   25.6.2014 ve 16.00 

hod. v zasedací místnosti OSH Svitavy. 

 

K bodu 12 
 Michal Počka -  poděkoval starostovi KSH za velmi dobrou účast při slavnostech Svatého Floriána v 

Jevíčku a  na Poháru Malé Hané. Kritická slova vznesl na slabou prezentaci členů VV OSH Svitavy při 

těchto společenských událostech 

 Václav Andrlík – poděkoval vedení OSH za udělení pamětní stuhy na historické prapory SDH Sádek a 

SDH Kamenec při oslavách Svatého Floriána 

 Jan Soural – podal návrh, aby v roce 2015 bylo II. kolo Požárního sportu, okresní kolo hry Plamen a 

okresní kolo soutěží dorostu pořádáno v Jaroměřicích. Tento návrh bude prezentován na zasedáních v 

okrscích. 

 Tomáš Hořínek – požádal VV OSH o pořadatelství Shromáždění představitelů SDH  v letošním roce v 

Moravské Chrastové  

 

Usnesení č.7/2014: VV OSH jednomyslně schvaluje návrh na uskutečnění zasedání 

Shromáždění SDH v roce 2014 v Moravské Chrastové. 
 

 Ladislav Dvořák – podal informace k zasedání ORH 



 Josef Bidmon – seznámil přítomné s problematikou pozastavení výroby některých 

upomínkových předmětů k pořádání MS ve Svitavách. Dále informoval VV OSH  o 

změnách při ubytování soutěžících, o zaslání dopisů obecním úřadům k řešení otázky 

dopravy soutěžících a jiné další skutečnosti, spojené s pořadatelstvím MS ve 

Svitavách. 

 Rudolf Vágner – informace k letecké reklamě a k výrobě transparentu pro tuto 

reklamu. 
 

K bodu 13 

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

 

Zapsal:  Ing Mareček Pavel 

Dne: 21.5.2014 

 

Ověřovatelé:      Michal Počka    ………………………………..    
 

 

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

 

                           Josef Jiruše        …………………………….......                                                                                                                                     
                                                                              starosta OSH                                                                            


