
Zápis č. 6/2014

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 22.10.2014 ve 16.00 hodin v
zasedací místnosti OSH Svitavy

Přítomni: dle prezenční listiny
                                                                                                                                                                                                        
1. Ověřovatelé zápisu  :  

     Za ověřovatele zápisu byli zvoleni :    Břetislav Eliáš
                                                                 Tomáš Hořínek

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu.

     2. Schválení programu jednání.

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS.

     4. Termíny a příprava VVH SDH a okrsků.

     5. Informace ze shromáždění starostů OSH.

     6. Zhodnocení okresních ligy v požárních útocích.

     7. Zhodnocení průběhu ZPV Plamen a dorostu a okresní ligy mládeže.

     8. Termín inventarizace majetku OSH a ustavení inventurní komise.

     9. Stížnosti a připomínky od členů SDH a okrsků.

   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
    K tomuto bodu jednání bylo stanoveno, že výroční valné hromady SDH se musí  uskutečnit
nejpozději do 31.1.2015 a výroční valné hromady okrsků do 28.2.2015. Bylo doporučeno, aby
VVH SDH proběhly v měsíci prosinec a leden a hlášení z těchto zasedání  je nutné doručit na
OSH do 31.1.2015. K tomuto termínu se musí zaplatit také příspěvky, které jsou ve stejné výši
tedy 100,- Kč na člena SDH. Dále starosta zdůraznil, že případné změny v členské základně
SDH  musí  být  také  k danému  termínu  uvedeny  v  hlášení  z důvodu  odvodu  členského
příspěvku na SH ČMS.
Starosta doporučil, aby byli na VVH pozváni zástupci nově zvolených obecních úřadů, dále
podnikatelé a významní sponzoři, které SDH nutně potřebují ke své činnosti.   
Byla doporučena účast zástupců VV OSH na konání VH SDH a okrsků mimo svoje okrsky.



K bodu 5
   Starosta Josef Jiruše podal podrobné informace ke Shromáždění starostů SH ČMS ze dne
17.10.2014. Zdůraznil, že na ně čekalo několik zásadních rozhodnutí, například změna stanov
a strategické rozhodnutí o navýšení základního jmění Hasičské vzájemné pojišťovny.

Jako obvykle po úvodních procedurách starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ing.
Richter zhodnotil nejvýznamnější události sdružení, které se udály od minulého Shromáždění
starostů OSH. Právě uplynulý půlrok byl významnými akcemi doslova nabitý, a tak starostovi
trvalo celou hodinu než je všechny shrnul. Kromě veřejných akcí, které Sdružení pořádalo v
rámci  oslav  150  let  českého  dobrovolného  hasičství,  informoval  i  o  některých  jednáních
vedení s ministry vnitra, mládeže a tělovýchovy, předsedou vlády, hejtmany a poslanci a o
nejdůležitějších otázkách, které v posledním období řešilo vedení a výkonný výbor.

Mezi stěžejní úkoly,  které v posledním období vedení a výkonný výbor řešil  je například
požadavek na zvýšení základního jmění Hasičské vzájemné pojišťovny. Pojišťovna je nyní ve
velmi dobré kondici. V posledních měsících došlo k výraznému zvýšení nově předepsaného
pojistného, a to dokonce k procentuelně nejvyššímu mezi pojišťovnami sdruženými v České
asociaci pojišťoven. Přesto ministerstvo financí požaduje, aby pojišťovna zvýšila své základní
jmění. Sdružení se jako většinový akcionář snažilo zajistit posílení kapitálu upsáním nových
akcií.  To se dosud nepodařilo a tak Shromáždění starostů OSH rozhodlo zavázat zástupce
Sdružení v dozorčí radě HVP, kromě prodeje akcií neprodleně iniciovali i odprodej kmene
životního pojištění a ukončení celé této ztrátové aktivity. Tím by výrazně klesly nároky na tzv.
kapitálovou přiměřenost HVP a odpadl tak i požadavek na zvýšení základního jmění HVP.

Starostové si však vymohli, že před případným uzavřením smlouvy o prodeji podílu Sdružení
hasičů v pojišťovně budou o podmínkách ještě jednat na mimořádném zasedání Shromáždění
starostů OSH.

Shromáždění starostů OSH projednalo také stav plnění rozpočtu roku 2014. V plnění nastalo
sice několik odlišností, ale takového charakteru, že to nemělo vliv na jeho vyrovnanost. Byl
také již schváleno hlavní zaměření SH ČMS na rok 2015 a Program činnosti SH ČMS do roku
2020, jako základní materiál pro předsjezdovou diskuzi.

Díky dobré přípravě výkonného výboru vše probíhalo hladce. Stejně jako schvalování nových
stanov  Sdružení.  K připravenému návrhu  byla  sice  řada  závažných  připomínek,  nicméně
téměř všichni přítomní starostové chápali  nutnost novelizace stanov z důvodu precizování
postavení krajských sdružení hasičů, které bylo nutné přijmout ještě před sjezdem. Současně
bylo  již  nutné  přizpůsobit  stanov  změnám,  které  přinesl  nový  Občanský  zákoník.  Podle
výkladu  přítomné  právničky  starostové  vzali  na  vědomí,  že  Občanský  zákoník  má  řadu
nejasností, které budou muset být v nejbližších měsících precizovány. Ty pak zřejmě vyvolají
i potřebu dalších změn v našich stanovách. Proto nakonec úpravy stanov prošly hlasováním
velmi  hladce.  Stanovy ještě  musí  projít  jazykovou korekturou a  musí  se  promítnout  i  do
dalších směrnic sdružení, například do Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS.

K bodu 6
    VV  OSH  byl  dále  informován  o  průběhu  okresní  ligy  v požárním  sportu.  Celkem
v letošním roce mezi sebou soupeřilo 56 družstev mužů, 19 družstev žen a 8 družstev seniorů.
Na prvním až třetím místě je následující pořadí:



MUŽI ŽENY SENIOŘI

1. Chrastavec       187 bodů             1. Bohuňov           118 bodů        1. Hartmanice       84 bodů                   

2. Pomezí B         182 bodů           2. Jevíčko              107 bodů        2. Perálec              41 bodů               

3. Široký Důl A   167 bodů             3. Desná A              82 bodů         3. Telecí                38 bodů        

Slavnostní vyhlášení Okresní ligy Svitavska v požárním útoku družstev proběhne pod záštitou
Květy Matušovské, poslankyně Parlamentu ČR, Martina Netolického, hejtmana Pk a Davida
Šimka, starosty města Svitavy.
Organizátorem této akce je SDH Rozhraní, Město Svitavy a OSH Svitavy, která se uskuteční
v párek 14. listopadu od 18:00 hodin v prostorách kulturního zařízení Fabrika ve Svitavách. 
Celkové výsledkové listiny lze stáhnout na  www.obec-kamenec.cz     a www.oshsvitavy.cz
     Starosta Josef Jiruše poté informoval VV OSH o  Superpoháru hejtmana Pk , který se
konal  v sobotu 11. října se ve sportovním areálu Na ostrově v Letohradě. Jedná se o soutěž
dobrovolných hasičů o Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním útoku, kterého se
zúčastnili  vítězové  okresních  soutěží  za  rok  2014.  Mimo  hlavních  soutěžních  kategorií
poměřily své síly i týmy složené z osobností. Pardubický kraj měl v této kategorii rovněž své
zastoupení.  Strojníkem  krajského  týmu  byl  sám  hejtman  Pardubického  kraje  Martin
Netolický.
     V kategorii mužů se z vítězství radovalo družstvo z Chrastavce. Kategorii žen opanovalo
pořádající  družstvo  Letohrad  –  Orlice  a  ve  zmíněné  soutěži  osobností  připadlo  prvenství
týmu, který byl složen z vedoucích zúčastněných družstev. V kategorii starších žáků zvítězilo
družstvo z Pomezí a v mladších žácích se na první místo probojovalo družstvo děti ze Sádku. 
Starosta konstatoval,  že se jednalo o velice zdařilou reprezentaci  našeho okresu na tomto
Superpoháru v Letohradě.

K bodu 7
   Jiří  Lopaur informoval přítomné o výsledkové listině Okresní ligy mládeže. Vyhodnocení
bylo  provedeno  4.10.2014  v Mladějově  za  účasti  představitelů  KSH  v čele  se  starostou
Josefem Bidmonem.  Celkem  soutěžilo  v tomto  ročníku  25  družstev  mladších  žáků  a  29
družstev starších žáků s následujícím umístěním prvních třech družstev:

- mladší žáci: 1. Sádek, 2. Lubná, 3. Kamenec
- starší žáci: 1. Pomezí, 2. Lubná, 3. Jevíčko

   VV OSH byl dále informován o konání  okresního kola hry Plamen a dorostu 2014 - 2015 v
závodu požárnické všestrannosti, který se konal v Pomezí na Baldě dne 18.10.2014.
Okresní kolo bylo zabezpečováno ORM při OSH Svitavy ve spolupráci s SDH Pomezí a
Obecním úřadem Pomezí. Výsledková listina je na web. stránkách OSH Svitavy.

K bodu 8
    Výkonný výbor OSH projednal a schválil  členy inventarizační komise.  Byl  stanovený
termín inventarizace majetku OSH. Ten bude dojednán individuálně po domluvě se všemi
členy  IK.  Předsedou  IK  byl  zvolen  Ing.  Josef  Dvořák,  dalšími  členy  IK  jsou  Alena
Buriánková, Dana Němcová, Jan Richter, Jiří Štefl, Josef Jiruše a Anna Souralová.
Usnesení  č.16/2014: VV  OSH  jednomyslně  schvaluje  inventarizaci  majetku  OSH
k 31.12.2014 s navrženou inventarizační komisí.

http://www.obec-kamenec.cz/
http://www.oshsvitavy.cz/


K bodu 9 
   Stížnosti a připomínky od SDH a členů výkonného výboru – stížnosti se žádné neřešily.
Starosta Josef Jiruše – informace k nadcházejícím termínům zasedání:

• 6.12.2014 – zasedání VV okresů Pardubického kraje, pravděpodobně v Telecím
• 12.12.2014 - výjezdní zasedání VV OSH v Jedlové
• 14.3.2015 – okresní shromáždění představitelů SDH v Telecím (volby)
• 18.4.2015 – krajské shromáždění představitelů OSH v Chornici (volby)

Žádosti – ocenění a vyznamenání: 
Usnesení č.17/2014: VV OSH jednomyslně schvaluje předložené návrhy žádostí na ocenění
a vyznamenání.

Dále starosta OSH zdůraznil, že dne 8.11.2014 se koná v Hostovicích setkání zasloužilých
hasičů. K dnešnímu dni bylo přihlášeno za okres Svitavy celkem 22 hasičů i s doprovodem.
   
Ing. Josef Dvořák – informace k udělení medaile za činnost v jednotce JPO, kterou uděluje 
starosta obce.

Břetislav Eliáš – podal dotaz na způsob zaslání pozvánky na shromáždění představitelů SDH.
VV OSH schválil, že pozvánka bude zaslána poštou. 

Tomáš Hořínek – rozdal členům VV OSH pozvánku na slavnostní vyhlášení Okresní ligy a 
podal podrobné informace k zajištění celé akce. 

K     bodu 11  
    Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
                
Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 22.10.2014

Ověřovatelé:      Břetislav Eliáš                                        ……………………………….  
   
                          Tomáš Hořínek                                       ……………………………….

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

                                                                                                                          starosta OSH                                
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