
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres S V I T A V Y 

 

 

Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu 

Svitavy v Telecím 14. 3. 2015 
 

 

U S N E S E N Í 
 

 

Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Svitavy po projednání 

zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření od posledního Shromáždění delegátů dne 

20.3.2010, výhledu činnosti Okresního sdružení hasičů Svitavy, po diskusi delegátů a 

provedené volbě nových orgánů okresního sdružení, přijímá toto usnesení: 

 

S c h v a l u j e : 
 

 

      1. Zprávu o činnosti OSH od 20. 3. 2010.             
             2. Zprávu o hospodaření okresního sdružení hasičů a zprávu  
                 okresní kontrolní a revizní rady.           
             3. Výhled činnosti SH ČMS  do roku 2020. 
             4. Delegáty na shromáždění delegátů OSH 18.4.2015 v Chornicích. 
             5. Delegáty na V. řádný sjezd SH ČMS 4.7.2015 v Pardubicích. 
 

Schvaluje volbu : 
 

          1. starosty OSH  Jana Sourala 

 

 

2. náměstka starosty OSH  Josefa Bidmona 

 

 

3. náměstka starosty OSH  Ing. Bc. Miroslava Vacka 

 

 

4. náměstka starosty OSH  Tomáše Hořínka 
 

 

         5. předsedy OKRR OSH: Ing. Josefa Dvořáka 
 

 

                        6. členů OKRR OSH:  Alenu Buriánkovou 

 

                        Danu Němcovou 

 

                        Jana Richtra 

                                                                     

                                                              Luboše Šplíchala 

 

 



Potvrzuje : 
 

1. do funkce člena Výkonného výboru OSH: Břetislava Eliáše, Hanu Flídrovou, 

Ing. Bc. MiroslavaVacka, Jiřího Lopaura,Václava Štauda, Josefa Peřinu,      

Ing. Pavla Marečka, Viléma Škaroupku, Jaroslava Neuderta, Jaroslava 

Šimperského, Rudolfa Vágnera, Lubomíra Smolíka, Michala Počku, Jiřího 

Bílka, Milana Vymlátila, Stanislava Ducháčka. 

 

U k l á d á : 

 

1. Nově zvolenému Výkonnému výboru Okresního sdružení hasičů 

    Svitavy, odborným radám  a okresní kontrolní a revizní radě 

    dopracovat vlastní program činnosti. 

 

 

2. Výkonnému výboru Okresního sdružení hasičů Svitavy: 
                  

a/ svolat do konce měsíce října 2015 Shromáždění představitelů 

     sborů dobrovolných hasičů,  jakožto nejvyššího orgánu  okresního                    

sdružení hasičů, působícího mezi zasedáním  Shromáždění delegátů, 

    

b/ zajišťovat plnění úkolů, vyplývajících z Výhledu činnosti        

     okresního sdružení hasičů do r. 2020, v návaznosti na závěry 

     V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

 

c/ prostřednictvím jednotlivých členů Výkonného výboru všestranně  

     napomáhat činnosti okrsků, koordinovat a usměrňovat jejich   

     činnost a podle potřeby i činnost sborů dobrovolných hasičů, 

 

d/ udržovat a rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem      

     Pardubického kraje – územním odborem Svitavy, Hasičskou   

 vzájemnou pojišťovnou a. s., Požární bezpečností Jihlava, městskými a 

obecními úřady,   

                            

e/ průběžně sledovat plnění úkolů okresního sdružení hasičů a včas      

     přijímat účinná  opatření k jejich plnění. 

 

 

3. Shromáždění představitelů SDH: 
                   

Zabezpečovat plnění úkolů, vyplývajících z Výhledu činnosti okresního 

sdružení hasičů do r. 2020, usnesení dnešního shromáždění delegátů, 

usnesení Výkonného výboru, a to prostřednictvím výborů okrsků ve 

sborech dobrovolných hasičů. 
                       

 

4. Okresní kontrolní a revizní radě: 
                  

a) Sledovat plnění příslušných směrnic o hospodaření  a provádět 

nezbytnou kontrolní a revizní činnost na okresním sdružení hasičů, 

b) podávat o své činnosti a jejich výsledcích Výkonnému výboru   

     a Shromáždění představitelů pravidelně zprávu. 

 

 



Doporučuje : 
 

1. Sborům dobrovolných hasičů: 

                   

a) Trvale se zabývat závěry tohoto Shromáždění delegátů sborů 

dobrovolných hasičů i později přijatými závěry Shromáždění 

představitelů a Výkonného výboru okresního sdružení hasičů. 

 

b) Ve své vlastní činnosti: 

-     trvale zajišťovat akceschopnost požární techniky, jednotek 

      sborů dobrovolných hasičů, požární výstroje a výzbroje 

  

                           -     provádět výběr a doplňování vhodných členů, strojníků a velitelů              

                                  těchto  jednotek, 

  

-    zajišťovat účast na školeních úseku represe, prevence a mládeže, 

provádět školení ve sborech za účelem zvyšování odborné úrovně 

našich členů. 

                                 K zvyšování odborné i fyzické připravenosti zejména členů    

zásahových jednotek využívat námětových cvičení, sportovních 

soutěží hasičských družstev i provádění zkoušek k získání odznaků 

odborností, 

 

- vytvářet podmínky pro činnost mladé generace ve sborech a 

všestranně činnost dětí a dorostu podporovat, 

 

-    vytvářet materiální podmínky pro spolkovou činnost sborů, přičemž 

využívat možností podnikatelských aktivit i ve vlastních sborech, 

 

-    v návaznosti na tradice dobrovolných hasičů vytvářet podmínky pro 

kulturní a společenský život ve sborech, obcích a městech 

 

2. Výborům okrsků: 

 

a) napomáhat sborům v okrsku při plnění jejich úkolů a operativně  

     je informovat o záměrech a usneseních vyšších orgánů, 

     

b) připravovat a řídit akce v rámci okrsku či obvodu, jako např.   

     sportovní  soutěže hasičských družstev, námětová cvičení,       

                             praktická cvičení,   

     oslavy různých výročí, školení členů a funkcionářů SDH,   

                             přípravu zkoušek k získávání odznaků odbornosti atd.. 

 

 

               Delegáti na shromáždění delegátů OSH v Chornicích 
 

1. starosta OSH Jan Soural 

2. Josef Jiruše  

3. Ing. Pavel Mareček 

4. Ladislav Dvořák  

5. Jiří Lopaur  

6. Pavel Malíšek 

7. Ing. Bc. Miroslav Vacek  

8. Josef Tichý  



9. Ondřej Kozák 

10. Michal Počka  

11. Jaroslav Šimon  

12. Tomáš Hořínek 

13. Ing. Josef Kladivo 

   

                   Náhradníci: 

    1. Václav Štaud 

    2. Lubomír Smolík  

 

                        Delegáti V. sjezdu  SH ČMS ve dnech  4.7.2015 v Pardubicích 
 

1. Jan Soural 

2. Ing. Bc. Miroslav Vacek 

3. Tomáš Hořínek 

4. Josef Jiruše 

5. Michal Počka 

6. Ladislav Müller 

     Náhradníci 

         1. Rudolf Vágner 

         2. Jiří Lopaur 

         3. Lubomír Smolík 

 

1. Delegátům shromáždění delegátů OSH doporučuje : 

 

a) volit do funkce starosty KSH Pardubického kraje Josefa Bidmona  

b) volit do funkce předsedy KKRR Ing.Josefa Dvořáka 

c) volit za člena ÚORHaM vedoucího OORHaM Svitavy 

d) volit za člena ÚORM vedoucího OORM Svitavy 

e) volit za člena ÚORHS Josefa Jiruše 

f) volit za člena ÚOROO Ing.Bc.Miroslava Vacka 

g) volit za člena ÚORVO Jiřího Sazimu ( ÚO) 

h) volit za člena ÚORP Aleše Jandu ( PA) 

 

 

2)   Delegátům V. řádného sjezdu  doporučuje  

 

a) volit do funkce náměstkyně starosty SHČMS Moniku Němečkovou 

b) volit do funkce náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečku 

c) volit do funkce náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka 

d) volit Ing. Josefa Dvořáka do funkce člena ÚKRR 

e) volit Josefa Bidmona za člena VV SH ČMS 

f) volit Josefa Netíka do funkce vedoucího AZH 

 

          

V Telecím 14.3.2015 zapsal Ing. Pavel Mareček 

 

  

Ověřil :   Petr Pachovský                                         ….............................................. 

 

 

                Jaroslav Šimperský                                  ….............................................. 
 


