
Zápis č. 1/2011

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 9.2.2011 od 14. hodin v zasedací 
místnosti HZS Svitavy.

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: 
                                                                                                           

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni : 

2. Schválení programu jednání

      1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola plnění usnesení

     4. Zhodnocení činnosti OSH v roce 2010

     5. Zhodnocení VVH SDH

     6. Příprava a průběh VVH okrsků

     7. Výsledky inventury na OSH ke dni 31.12.2010

     8. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2010

     9. Návrh rozpočtu na rok 2011 

   10. Odborná příprava v I. pololetí roku 2011

   11. Příprava příštího jednání 

   12. Osobní a organizační záležitosti

   13. Diskuse 

   14. Závěr

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše 

K bodu 3

   VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého zasedání, které se uskutečnilo ve 
Svojanově. Nebylo žádných připomínek.

K bodu 4
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   Starosta OSH Jiruše Josef  podrobně zhodnotil činnost OSH v roce 2010. Konstatoval, že se 
podařilo  uskutečnit  více  práce,  než  bylo  naplánováno.  Především   bylo  velmi  kladně 
hodnoceno Mistrovství  republiky Hry Plamen  a soutěže  dorostu ,  které  proběhlo v našem 
okrese ve dnech 7.7.  – 11.7.  v Litomyšli.  Dále zdůraznil,  že  byla  obnovena odborná rada 
prevence a podařilo se splnit všechny naplánované úkoly s mládeží. Starosta kladně hodnotil 
činnost všech odborných rad, vedoucím těchto odborných rad za příkladnou a obětavou práci 
poděkoval. Kritika byla vznesena na špatnou aktualizaci  web. stránek  bude nutné rozšířit 
počet  administrátorů,  kteří  budou potřebná  data  na  naše  stránky ukládat      (fotogalerie, 
příspěvky o činnosti sborů, aktuality apod.). Starosta dále upozornil na problém s vybíráním 
členských příspěvků za rok 2010. Některé sbory za loňský rok ještě příspěvek neuhradili a 
bude s nimi jednáno. 

K bodu 5

   Členové VV zhodnotili výroční valné hromady SDH. Ty se uskutečnily ve všech sborech. 
Bylo konstatováno, že způsob provedení valných hromad byl na dobré úrovni, ale vyskytly se 
i  jednotlivé  problémy.  Zejména  se  připomínkovala  špatná  spolupráce  některých  sborů 
s obecními úřady a nedostatek a nezájem zapojení nových členů ( především dětí a mládeže) 
do činnosti SDH. Starosta připomněl, že k 31.1.2011 chybí hlášení a zaplacené příspěvky u 
některých SDH a požádal členy VV, aby sbory, kterých se to týká tak neprodleně učinily.  

K bodu 6

    Výroční valné hromady okrsků se někde připravují a někde se již  uskutečnili. Zhodnocení 
již provedených VH okrsků bylo kladné. 

K bodu 7

Předseda inventarizační komise ing.Dvořák Josef  podal informace o provedené inventarizaci 
majetku  OSH Svitavy k 31.12.2010 podle příkazu  starosty SH ČMS. Po fyzické kontrole 
majetku , pokladních a bankovních dokladů byl vypracován a předán protokol o provedené 
inventarizaci.  Závady nebyly shledány, majetek je řádně evidován,  uskladněn a ošetřován. 
K 31.12.2010 byl stav pokladní hotovosti 13 104,-Kč a stav běžného účtu 153 591,85 Kč.

K bodu 8

   Rozpočet OSH za rok 2010 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem. Během roku se 
dařilo získávat účelové dotace podle rozdělovníku SHČMS. Z dotace MŠMT bylo na OSH 
Svitavy přiděleno celkem 299 620,- Kč a z dotace MV celkem 41 060,- Kč . Tyto částky byly 
řádně vyúčtovány a prošly kontrolou OKRR. Vlastní příjmy za rok 2010 byly menší než jsme 
plánovali, ale na druhé straně byly příjmy OSH navýšeny pořádáním MČR Plamen 
v Litomyšli. Zůstatek finančních prostředků v pokladně a na běžném účtu ke konci roku 2010 
je dobrým odrazovým můstkem pro financování roku 2011 a dalších let.

K bodu 9

  Rozpočet na rok 2011 byl schválen na shromáždění představitelů SDH dne 8.11.2010 podle 
tehdejších dostupných informací. Dnes se ukazuje, že skutečnost příjmů bude jiná než jsme 
plánovali a to hlavně omezením dotací ze stran MŠMT a MV. Pro rok 2011 bude třeba na 
OSH  hospodařit maximálně úsporně tak, aby na OSH byly zajištěny soutěže, chod kanceláře 
a další nezbytné činnosti. Bude třeba, aby VV a všechny odborné rady finanční otázky 
projednávali na svých zasedáních a aby zůstatek finančních prostředků z roku 2010 byl 
postupně uvolňován do více roků. O vývoji příjmů a výdajů bude VV OSH  průběžně 
informován.
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K     bodu 10  

  Odborná příprava v I. pololetí roku 2011 se uskuteční podle schválené plánu a bude vycházet 
z daných metodik a materiálů OSH. Starosta zdůraznil, že bude méně finančních prostředků 
na zajištění těchto akcí ze strany Ministerstva vnitra i Ministerstva školství ČR.

K     bodu 11  

   Příští zasedání VV OSH se uskuteční dne 23.2.2011 ve 14.00 hod na stanici HZS Svitavy.

K     bodu 12  

   VV OSH byl seznámen z termíny výročí sborů pro rok 2011  a schválil vyznamenání dle 
zaslaných návrhů. 

 K     bodu 13  

o Ing. Dvořák Josef – kritika web. stránek
o Ing. Dvořák Josef – zavést užší spolupráci s náměstky starosty OSH a starostou OSH

( 1x za měsíc provést zasedání)
o Černý Josef – dává se dohromady 1. díl almanachu Zasloužilý hasič, dokončit evidenci 

k praporům, chybí historie OSH Svitavy do roku 1975
o Ing.Mareček Pavel– komise rozhodčích pro rok 2011 (proškolení)
o Maiwald Arnošt – rada prevence dne 9.3. ve 14.30 hod na HZS Svitavy
o Ing.Mareček Pavel – zapůjčení překážek na soutěž dne 21.5.2011, po té budou vráceny 

do Městečka Trnávky
o Jiruše Josef – informace k propagační jízdě PYROCAR 2011 přes okres Svitavy
o Jiruše Josef– porada okresní ligy v Kamenci dne 13.2.2011 v 9.00 hod

 
K     bodu 14  

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

Dne: 9.2.2011

Ověřovatelé:      Andrlík Václav                               ………………………………..  
         

                           Počka Michal                                  ………………………………..          

                           

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

                     starosta OSH                                                                           
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