
Zápis č. 5/2011

ze zasedání  výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 26.10.2011 ve 14.00 hodin v 
zasedací místnosti HZS Svitavy

Přítomni: dle prezenční listiny
  
1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Kmošek Jan
                                                                Pavliš Luboš

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS

     4. Příprava shromáždění představitelů SDH Chornice 12.11.2011

     5. Zpráva a úkoly ze shromáždění starostů OSH 

     6. Příprava VVH SDH a okrsků 

     7. Zhodnocení III a IV kola v P.S. 

     8. Zhodnocení okresní ligy v požárním útoku

     9. Stížnosti a připomínky od SDH 

  10. Schválení členů inventarizační komise 

  11. Příprava příštího jednání 

  12. Diskuse, připomínky 

  13. 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

Starosta  seznámil  přítomné  s termínem  konání   shromáždění  představitelů  sborů  okresu 
Svitavy.  Zasedání  se  bude  konat  12.11.2011 v kulturním domě v  Chornici  v 10.00 hodin. 
Prezentace  zástupců  SDH  proběhne  od  8:30  hod  do  9:30  hod.  Bylo  zdůrazněno,  že  je 
zapotřebí  na  tomto  shromáždění  nahlásit  termíny  konání  výročních  valných  hromad 
v jednotlivých sborech. Budou zde předány veškeré potřebné dokumenty pro konání těchto 
valných hromad a ostatní náležitosti lze stáhnout na webu www.dh.cz . Dále starosta navrhnul 
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program shromáždění a VV jej odsouhlasil, seznámil VV s materiály, které budou předány 
představitelům SDH.
Průběh shromáždění představitelů SDH bude řídit Bidmon Josef a byla zvolena mandatová 
komise v čele s předsedou Dvořákem Ladislavem  a návrhová komise, jejímž předsedou byl 
zvolen VV OSH Vacek Miroslav. 
Na shromáždění budou pozváni významní hosté, senátoři a poslanci z okresu Svitavy.
K bodu 5

Starosta OSH podal  informace  ze shromáždění starostů OSH:

- stru né seznámení sč  projevem starosty SH MS ing. Richtra, p ipomínky ke stanovámČ ř
- diskuze o po árním sportu sž  souvislosti s SPSČ
- informace o odstoupení gen. editele HZS mjr..Št pána kř ě  30.11.2011
- informace o innosti výzbrojny PO – situace stále slo itá, firma má stále nesplacenou p j ku od SH MS.č ž ůč Č
-činnost ALARM  REVUE – chybí sponzoři, bude asi změna na postu šefredaktora

- finanční úřady – budou provádět kontroly na poskytnuté státní dotace do SDH

- krátké zhodnocení  Pyrocaru 2011 

K bodu 6

K tomuto bodu jednání bylo stanoveno, že výroční valné hromady SDH se musí  uskutečnit  
nejpozději do 31.1.2012 a výroční valné hromady okrsků do 28.2.2012. Bylo doporučeno, aby  
VVH SDH proběhly v měsíci prosinec a leden a hlášení z těchto zasedání  je nutné doručit na  
OSH do 31.1.2012. K tomuto termínu se musí zaplatit také příspěvky, které jsou ve stejné výši  
tedy 100,- Kč na člena SDH.   
Bylo doporučena účast zástupců VV OSH na konání VH SDH a okrsků mimo svoje okrsky.
K bodu 7

Zhodnocení III.  a IV. kola v požárním sportu provedl starosta bratr  Jiruše.  III.  kolo PS se 
uskutečnilo  v  Mladkově dne 30.7.2011 a  za  okres  nás  v mužích reprezentovalo družstvo 
Širokého Dolu a Desné. V ženách to pak byly družstva Desné a Kamence. Na prvním místě 
v mužích  se  umístnilo  družstvo  Širokého  Dolu,  družstvo  Desné  se  prezentovalo  třetím 
mistrem.  Vítězství  v ženách  vybojovalo  družstvo  Desné  a  ženy Kamence  osadily  druhou 
příčku. Oba zástupci se tak z  našeho okresu nominovali na republikové kolo do Ostravy, 
které se konalo ve dnech 19.8.-21.8.2011. Zde muži Širokého dolu skončili na 1. místě a ženy 
Desné na 6. místě. 
VV OSH  Svitavy  děkuje  těmto  družstvům  za  příkladnou  reprezentaci  našeho  okresu  na 
mistrovství republiky v požárním sportu.
VV OSH schválil udělit družstvu mužů Širokého Dolu na shromáždění představitelů sborů 
okresu 12.11.2011  pamětní list.
K bodu 8

VV OSH byl dále informován o průběhu okresní ligy v požárním sportu. Celkem v letošním 
roce mezi sebou soupeřilo 50 družstev mužů, 19 družstev žen a 6 družstev seniorů. Na prvním 
až třetím místě je následující pořadí:

MUŽI ŽENY SENIOŘI

1. Desná A          159 bodů 1. Desná A            117 bodů 1. Hartmanice     52 bodů 
2. Široký Důl A   146 bodů 2. Bohuňov           106 bodů 2. Široký Důl      29 bodů 
3. Hartmanice A  143 bodů 3. Lubná                 64 bodů 3. Oldříš                6 bodů 
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Celkové výsledkové listiny lze prohlédnout na webu www.obec-kamenec.cz a www.oshsvitavy.cz
K bodu 9 

Stížnosti a připomínky od SDH a členů výkonného výboru:

- Dvořák Ladislav – kritika okrsku Dolní Újezd na aktuálnost webu OSH Svitavy

K bodu 10

Výkonný výbor OSH projednal a schválil členy inventarizační komise. Byl stanovený termín 
inventarizace  majetku  OSH k 31.12.2011.  Předsedou IK byl  zvolen  Ing.  Dvořák,  dalšími 
členy  IK  jsou  Buriánková  Alena,  Němcová  Dana,  Richter  Jan,  Štefl  Jiří,  Jiruše  Josef  a 
Trmačová Jana.
K bodu 11

Příští zasedání VV  se bude konat 2.12.2011 v Jevíčku

K bodu 12

Jiruše Josef
FY Alerion nabízí na základ  smlouvy sě  OSH zhotovení prapor  se slevou . VV projednal a schválil návrh smlouvy seů  
spole ností Alerion (provize pro OSH za vyrobené prapory zč  okresu)

Usnesení č.5/2011: VV schvaluje návrh smlouvy se společností Alerion 

-   VV projednal  návrhy  na  vyznamenání.Starosta  OSH připomemul  členům VV, že  při 
schvalování vyznamenání se bude klást větší důraz na jejich oprávněnost. Při nedostatečném 
zdůvodnění nebo při nedodržení lhůt k udělení vyznamenání nebudou tato schválena a budou 
vrácena k přepracování.

Usnesení č.6/2011: VV schvaluje návrhy na vyznamenání 

Mjr. Ing. ermák za HZS Svitavy – Č
      -    v odborné p íprav  bylo vř ě  roce 2011 na HZS proškoleno 280 len  SDHč ů

- pochvala za organizaci odborné přípravě jednotek na téma ochrana obyvatelstva, která 
se konala na Baldě ve dnech 16.9 – 17.9.2011

- seznámení se statistikou událostí HZS do 30.9.2011
- informace o financování obměny techniky – zastaveno

Ing.Dvo ák Josef -  informace zř  innosti ÚKRR SH MS a o  prob hlých kontrolních akcích č Č ě

Bidmon Josef – podal návrh na pozvání dalších host  na shromá d ní do Chorniceů ž ě

K     bodu 13  

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

Dne: 26.10.2010
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Ověřovatelé:      Kmošek Jan                                            ……………………………….  

                           Pavli Luboš                                            ……………………………….

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

                                                                                                     starosta OSH 
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