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Zápis č. 1/2015 

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 11.2.2015 v 16 hodin v zasedací 

místnosti OSH Svitavy. 

 

         Přítomni: dle prezenční listiny 

                                                                                                         

K bodu 1 

          Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Rudolf Vágner 

                                                            Josef Černý 

 
K bodu 2 

     Schválení programu jednání. 

     1. Ověřovatele zápisu. 

     2. Schválení programu jednání. 

     3. Kontrola plnění usnesení. 

     4. Zhodnocení VVH SDH, placení příspěvků na rok 2015. 

     5. Příprava a průběh VVH okrsků. 

     6. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2014. 

     7. Výsledky inventury na OSH ke dni 31.12.2014. 

     8. Odborná příprava v I. pololetí roku 2015. 

     9. Termíny pohárových soutěží v roce 2015. 

   10. Příprava a zabezpečení Shromáždění představitelů SDH. 

   11. Návrh delegátů na Shromáždění delegátů OSH. 

   12. Připomínky od členů, diskuse.  

   13. Závěr 

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše.  

 

K bodu 3 

   VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého výjezdního zasedání, které se uskutečnilo 

v Jedlové. Nebylo žádných připomínek. 

 

K bodu 4 

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

výročních valných hromad v jednotlivých sborech bylo na dobré úrovni a volby, které byly 

součástí VVH se uskutečnily dle směrnic a volebního řádu SH ČMS.  

     Starosta OSH konstatoval, že SDH Dětřichov a SDH Pohledy neodvedli příspěvky za rok 

2015. Dále neodevzdali výroční zprávu SDH Hradec nad Svitavou, SDH Dětřichov, SDH 

Pohledy, SDH Chotěnov a SDH Svitavy. Závěrem zdůraznil, že v okrsku Dolní Újezd, 

Březová nad Svitavou a Svitavy nebude vyplacena finanční hotovost dle usnesení OSH 
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Svitavy.  VV OSH rozhodl, že finanční částky pro ostatní okrsky budou vyplaceny na příštím 

zasedání VV OSH. 

 

 

K bodu 5 

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

již provedených VH okrsků bylo kladné a volby do okrsků se uskutečnily dle směrnice SH 

ČMS.  Starosta zdůraznil, aby okrsky do svých zpráv z VVH navrhly pouze po jednom 

zástupci do VV OSH a do ostatních okresních rad a toto hlášení zaslaly na OSH co v nejkratší 

době v návaznosti na volby OSH, které se uskuteční dne 14.3.2015 v Telecím. 

     Pan Oldřich Jedlička, ředitel HZS Svitavy, v diskusi u tohoto bodu jednání podal informaci 

k problematice proškolení techniků ochrany obyvatelstva při HZS. S tím bude následně v 

průběhu roku 2015 spojená volba rady ochrany obyvatelstva OSH Svitavy. 

     Starosta poté informoval VV OSH o účasti paní účetní na všech zasedáních VVH okrsků a 

navrhl, aby VV OSH schválil paní Souralové úhradu PHM dle směrnice  SH ČMS. Dále byl 

podán návrh na schválení čestného uznání a  mimořádné odměny. 

Usnesení č.1/2015: VV OSH jednomyslně schvaluje úhradu PHM dle směrnice SH ČMS 

paní Anně Souralové za účelem návštěv zasedání VVH okrsků. Dále jednomyslně schvaluje 

udělení čestného uznání OSH a udělení mimořádné odměny ve výši 2 000,- Kč. 

 

K bodu 6 

     Rozpočet OSH za rok 2014 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem. Během roku 

se dařilo získávat účelové dotace podle rozdělovníku SH ČMS.  

Předseda  ORR  konstatoval, že ke konci roku činily příjmy 1 118 994,75 Kč a výdaje byly  

čerpány ve výši 1 099 841,- Kč. Celkem OSH hospodařilo k 31.12.2014 s přebytkem 19 

153,75 Kč, v pokladně k uvedenému datu bylo evidováno  2 268,- Kč a na účtu 393 085,51 

Kč. Zpráva ORR OSH hospodaření k 31.12.2014 bude přílohou zápisu. 

    Dále podal informaci k finanční situaci za rok 2015. Zdůraznil, že poplatky se podařilo 

vybrat téměř u všech sborů, k dnešnímu dni neuhradily poplatek SDH Pohledy a SDH 

Dětřichov. 

 

K bodu 7 

  Předseda inventarizační komise Ing. Josef Dvořák podal informace o provedené 

inventarizaci majetku OSH Svitavy k 31.12.2014 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. Inventarizační zápis komise bude součástí tohoto zápisu. 

    Závěrem předseda informoval přítomné, že ke konci roku nemáme žádné závazky, ale 

vznikla OSH pohledávka, kterou vede OSH vůči paní Trmačové. Rozsudkem soudu byla 

stanovena finanční částka ve vyši 357 665,- Kč a OSH musí tuto částku uvést do pohledávek 

k 31.12.2014. K této částce dále podal starosta OSH informaci, jak je problematické 

vymáhání této pohledávky.   

      Na toto téma se nesla diskuse, která byla zakončena pověřením. VV OSH pověřil starostu 

OSH, aby písemnou formou jednal  s advokátní kanceláři v Blansku s  JUDr. Maňouškem o 

vytvoření splátkového kalendáře v dané věci. 

 

K bodu 8 
      Odborná příprava velitelů a strojníků naplánovaná v I. pololetí roku 2015 se již rozjíždí po 

stanicích HZS v termínech 23..2 – 26.2.2015 a navazuje na cyklickou přípravu z minulého 

období. Dále podal velitel ORV pan Ing. Miroslav Vacek informace ke školení pilkářů a 

doplňující informace přítomným podal ředitel HZS pan ppl. Ing. Oldřich Jedlička. 
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     Za ORM vystoupil její vedoucí Jiří Lopaur, který seznámil přítomné s harmonogramem 

školení vedoucích mládeže. Dále podal návrh na odměnu vedoucích mládeže s tím, že do 

týdne dodá jmenný seznam ke schválení. 

      Pan Arnošt Mainwald podal informace z ORP  a za ORH vystoupil pan Ladislav Dvořák.  

Závěrem vystoupil s informacemi k okresním radám pan Ing. Josef Dvořák. Citoval platný 

volební řád, kde v článku č. 28 je pojednáno o poradních orgánech. Vysvětlil pojem 

poradního orgánu – odborné rady.  

Zdůraznil, že odborné rady jsou poradními pracovními orgány, které plní své úkoly v souladu 

se stanovami SH ČMS. Tyto rady zřizuje OSH a stanovuje počet členů jednotlivých rad a  

určuje vedoucího rady. Samotné rady mohou navrhnout vedoucího rady a VV OSH stanovuje 

vedoucí jednotlivých rad. Poté vysvětlil samotnou činnost odborných rad, kdy byl  doplněn 

dalšími informacemi z KHS od pana Josefa Bidmona. 

 

K bodu 9 

     Informace k pohárovým soutěžím přednesl starosta Josef Jiruše. Všechny nahlášené 

soutěže jsou zapracovány do soutěžního kalendáře, který bude zaslán do Prahy a stane se 

součástí republikového kalendáře pohárových soutěží na rok 2015. Zdůraznil, že tento 

kalendář má vliv na pojištění soutěží a jeho případné plnění ze strany pojišťovny. Je tedy 

zapotřebí, aby SDH při svých výročních zprávách tyto soutěže uváděly do hlášení, aby mohly 

být začleněny do republikového kalendáře. 

   Dále seznámil VV OSH z termíny výročí sborů pro rok 2015. V roce 2015 jsou nahlášeny na 

OSH následující oslavy a výročí SDH: 

 

 130 výročí SDH Trpín dne 6.6.2015 

 130 výročí SDH Bohuňov dne 27.6.2015 

 125 výročí SDH Kamenec dne 8.8.2015 

 140 výročí SDH Jaroměřice dne 12.8.2015 

 

 K bodu 10 

       Shromáždění delegátů SDH se uskuteční dne 14.3.2015 v kulturním domě v Telecím. Pan Ing. 

Josef Dvořák podal přítomným informace z volebního řádu v návaznosti na stanovy a volební 

dokumenty SH ČMS.  

     Bude se volit starosta OSH a jeho tři náměstci dle návrhů SDH. Součástí voleb bude volba  

předsedy a členů kontrolní revizní rady OSH. Dále se uskuteční volba delegátů na Shromáždění 

delegátů OSH  a delegátů na V. řádný sjezd SH ČMS, který se uskuteční v Pardubicích. 

     VV OSH byl seznámen s pěti kandidáty na post starosty OSH a s pěti kandidáty na  pozici 

náměstků  OSH. Z tohoto hlediska se bude volit post starosty OSH a jeho náměstků tajnou volbou. Po 

dalších podrobnostech k nadcházejícím volbám VV OSH schválil volební řád dle kterého se budou 

řídit volby na  Shromáždění představitelů SDH v Telecím. Dále byl VV OSH seznámen s jednacím 

řádem, kterým se bude Shromáždění představitelů řídit. 

Usnesení č.2/2015: VV OSH jednomyslně schvaluje volební řád a jednací řád, který bude 

sloužit pro jednání Shromáždění představitelů SDH v Telecím dne 14.3.2015. 

      Dále VV OSH stanovil pracovní předsednictvo pro toto shromáždění. Do předsednictva 

byli zvoleni pan Josef Jiruše, pan Josef Bidmon, který byl zvolen předsedajícím shromáždění. 

Dále byl zvolen pan Ladislav Dvořák, který byl zvolen předsedou mandátové komise. Další 

člen předsednictva byl zvolen pan Ing. Miroslav Vacek, který bude předsedou volební komise 

a pan Michal Počka, předseda návrhové komise. Poté byla zvolena Anna Souralová do 

předsednictva jako pracovnice OSH pro potřeby prezence a zapisovatelem byl zvolen pan Ing. 

Pavel Mareček. Ověřovatelé zápisu budou zvoleni z řad představitelů SDH na shromáždění. 

Návrh složení celého pracovního  předsednictva včetně složení všech komisí bude vyvěšen na 

web. nástěnce OSH Svitavy.  

     VV OSH projednal další náležitosti kolem technického a organizačního zabezpečení 

celého průběhu Shromáždění představitelů SDH v Telecím. Dále  pan Josef Bidmon seznámil 
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přítomné s vlastním programem zasedání, který bude součástí pozvánek. Po diskusi k 

programu jednání shromáždění byl VV OSH schválen. 

 

K bodu 11 

   VV OSH byl vytvořen návrh delegátů na Shromáždění delegátů OSH Pardubického kraje, 

které se uskuteční dne 18.4.2015 v Chornicích. Tento navržený seznam delegátů bude zvolen 

Shromážděním představitelů SDH v Telecím. VV OSH byli navrženi tito delegáti: 

 

Josef Jiruše, SDH Kamenec                     Josef Tichý, SDH Jedlová 

Josef Bidmon, SDH Jevíčko                    Ing. Josef Dvořák, SDH Trpín 

Ing. Pavel Mareček, SDH Nedvězí          Jan Soural, SDH Jaroměřice 

Tomáš Hořínek, SDH Rozhraní               Ing. Josef Kladivo, SDH Dolní Újezd 

Ladislav Dvořák, SDH Desná                  Michal Počka, SDH Dolní Loučka 

Josef Břeň, SDH Široký Důl                    Jaroslav Šimon, SDH Telecí 

Ing. Bc. Miroslav Vacek, SDH Nová Ves u Litomyšle 

náhradníci: Jiří Lopaur, SDH Čistá a Lubomír Smolík, SDH Gruna 

 

     VV OSH dále navrhl do vyšších orgánů SH ČMS Josefa Bidmona na starostu KSH a člena 

výkonného výboru SH ČMS, Ing. Josefa Dvořáka na člena ústřední kontrolní a revizní rady 

SH ČMS. 

 

K bodu 12 

 Ing. Josef Dvořák – podal návrh, aby se zasedání příštích VV OSH  konala na stanici 

HZS Svitavy. Dále požádal o zapracování do plánu práce VV OSH na rok 2015 zajistit 

na prvním zasedání nově zvoleného VV OSH úkoly, vyplývající ze Shromáždění 

představitelů SDH v Telecím. 

 Rudolf Vágner – požádal o informaci, zda-li nedojde ke střetu zájmu, když bude nově 

zvolen starostou OSH pan Jan Soural a jeho manželka je zaměstnaná jako účetní OSH. 

Na otázku odpověděl pan Josef Bidmon, že se o střet zájmu nejedná a neodporuje to 

stanovám SH ČMS.   

 Ing. Josef Dvořák – zdůraznil, že pouze člen ústřední revizní rady SH ČMS nesmí 

vykonávat funkci starosty na žádném stupni. 

 Josef Jiruše – přečetl přítomným žádost o finanční dotaci na sportovní soutěže v 

disciplinách TFA v roce 2015 pro Jiřího Štábla z Vranové Lhoty. VV OSH finanční 

příspěvek neschválil s tím, že toto rozhodnutí ponechá na nově zvolený VV OSH.   
 

K bodu 12 
 

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

                 

Zapsal:  Ing. Mareček Pavel 

Dne: 11.2.2015 

Ověřovatelé:      Rudolf Vágner                               ………………………………..   

 

                           Josef Černý                                      ..……………………………….    

        

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

                                                                                                       starosta OSH                                                                            
 


