
 

Zápis č. 7/2014 

ze zasedání  výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 12.12.2014 v 16.00 hodin 

v Sokolovně Jedlová 

Přítomni: dle prezenční listiny 

                                                                                                                                                                                                                       
1. Ověřovatelé zápisu: 

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Josef Beserle 

                                                                Luboš Pavliš 

2. Schválení programu jednání 

     1. Ověřovatelé zápisu. 

     2. Schválení programu jednání. 

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS. 

     4. Zhodnocení odborné přípravy členů SDH ve druhé polovině roku 2014. 

     5. Čerpání rozpočtu OSH k datu 31.10.2014. 

     6. Sestavení a schválení plánu práce OSH na rok 2015. 

     7. Zhodnocení celkové činnosti OSH za rok 2014. 

     8. Osobní a organizační záležitosti OSH. 

     9. Stížnosti a připomínky od SDH. 

   10. Diskuse, připomínky. 

   11. Závěr. 

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše. 

  

K bodu 3 

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

 

K bodu 4 

   Vedoucí odborných rad zhodnotili odbornou přípravu za rok 2014. Za ORV vystoupil pan         

Ing. Miroslav Vacek, za ORM podal informace pan Josef Jiruše. O činnosti ORP za rok 2014 podal 

zprávu Jan Soural, a za ORH vystoupil a zprávu přednesl pan Ladislav Dvořák, který se z dalšího 

jednání omluvil.  

 

K bodu 5 

    Ing. Josef Dvořák, předseda OKRR, seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu k 31.10.2014. 

Konstatoval, že finanční tok je k tomuto datu příznivý. Celkové skutečné příjmy a výdaje jsou  dle 

rozpočtu vyrovnané, přičemž OSH vůči Ústředí nemá žádné závazky. 

Pan Ing. Josef Dvořák zároveň podal informaci o zůstatku finančních prostředků na účtu, které 

činily  360 000,- Kč a zůstatku na pokladně, kde k danému datu bylo 20 000,- Kč. 

 



 

K bodu 6 

    Plán práce a rozpočet na rok 2015 byl schválen na  Shromáždění představitelů SDH okresu 

Svitavy v Moravské Chrastové ze dne 15.11.2014. VV OSH schválil, že zasedání VV v roce 2015 

budou začínat od 16.00 hod a předběžné se usnesl, že příští zasedání VV OSH se uskuteční dne 

11.2.2014. Toto zasedání VV OSH se bude věnovat především přípravným záležitostem ke 

Shromáždění představitelů SDH, které proběhne dne 14.3.2015 v kulturním domě v Telecím. Zde 

proběhnou nové volby do orgánů OSH Svitavy. 

 

K bodu 7 

    Josef Jiruše VV OSH sdělil, že podrobnou celoroční  zprávu o  činnosti OSH Svitavy za rok 2014 

zpracoval do Zpravodaje o činnosti OSH a tu  přednesl na Shromáždění představitelů SDH 

v Moravské Chrastové. Všechny sbory v okrese mají tento Zpravodaj k dispozici.  

Za velmi zdařilou akci byla hodnocena příprava a vlastní průběh V. Mistrovství světa dorostu v 

požárním sportu a III. Mistrovství světa juniorů v požárním sportu ve Svitavách ve dnech od 13.7. 

do  20.7.2014. 

Zejména byla vyzdvižena spolupráce s HZS, bez kterých by nebylo vůbec možné toto mistrovství 

uskutečnit.. 

 

K bodu 8 

    VV OSH byl seznámen s návrhy na vyznamenání od  sborů a tyto návrhy  schválil. Návrhy jsou 

založeny na OSH. 

Usnesení č.17/2014: VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání dle došlých 

žádostí. 

 

K bodu 9 

Stížnosti a připomínky od SDH a členů výkonného výboru: 

- Vilém Škaroupka – připomínka na OSH, že se v seznamech členů některých SDH neustále  

                                 evidují již odhlášení členi SDH 

- Josef Jiruše – podal vysvětlení, že tento problém vzniká na ústředí vlivem nedostačujícího  

                         kontrolního mechanismu.  

 

Různé: 

- Ing. Josef Dvořák – podal aktuální informace k VVH ve sborech, kde kladl důraz na  

                                   zabezpečení voleb a vyplnění zprávy z VVH s následnou registrací  

                                   sborů dobrovolných hasičů dle občanského zákoníku. 

                                                                    

K bodu 10 

   Starosta v závěru poděkoval přítomným za účast na jednání výkonného výboru OSH, popřál 

hezké vánoční svátky, zdraví a spokojenost do nového roku a oficiální část výjezdního zasedání VV 

OSH ukončil. 

 

Zapsal:  Ing. Pavel Mareček 

Dne: 12.12.2014 

 

Ověřovatelé:      Josef Beserle                                          ……………………………….   

 

                           Luboš Pavliš                                         ………………………………. 

                          Josef Jiruše / starosta OSH                            .................................................                                                     


