
Zápis č. 1/2012

ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 8.2.2012 v 15. hodin v zasedací 
místnosti OSH Svitavy.

Přítomni: dle prezenční listiny
                                                                                                        
1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Dvořák Ladislav
                                                                 Bidmon Josef

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola plnění usnesení

     4. Zhodnocení VVH SDH

     5. Příprava a průběh VVH okrsků

     6. Výsledky inventury na OSH ke dni 31.12.2011

     7. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2011

     8. Odborná příprava v I. pololetí roku 2012

     9. Příprava příštího jednání 

   10. Osobní a organizační záležitosti

   11. Připomínky od členů, diskuse 

   12. Závěr

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše 
K bodu 3
   VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého zasedání, které se uskutečnilo v Jevíčku. 
Nebylo žádných připomínek.

K bodu 4
   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. Starosta připomněl, že k 31.1.2012 chybí hlášení a zaplacené příspěvky u 
některých SDH a požádal členy VV, aby sbory, kterých se to týká tak neprodleně učinily. 
Členové VV po té byli informovány s obsahem dopisu s SDH Jevíčko, který se týkal návrhu, 
že  ten  sbor,  který  ve  stanoveném  termínu  odevzdá  na  OSH  výroční  hlášení  a  vybrané 
poplatky, by měl být zvýhodněn poměrnou finanční částkou z těchto odevzdaných poplatků.
Po diskusi k tomuto návrhu byl  pověřen výkonným výborem starosta OSH Jiruše Josef a 
náměstek OSH Bidmon Josef vytvořením návrhu vnitřního předpisu OSH na podporu činnosti 
okrsků v okrese Svitavy s účinností od roku 2013.
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K bodu 5
    Výroční valné hromady okrsků se někde připravují a někde se již  uskutečnili. Zhodnocení 
již provedených VH okrsků bylo kladné. 

K bodu 6
Předseda inventarizační komise ing.Dvořák Josef  podal informace o provedené inventarizaci 
majetku OSH Svitavy k 31.12.2011 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. 
K 31.12.2011 byl stav pokladní hotovosti 38 660,-Kč a stav běžného účtu 62 175,- Kč.

K bodu 7
   Rozpočet OSH za rok 2011 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem. Během roku se 
dařilo získávat účelové dotace podle rozdělovníku SHČMS. Zůstatek finančních prostředků 
v pokladně a na běžném účtu ke konci roku 2011 je uveden v předchozím bodě zápisu
  
K     bodu 8  
  Odborná příprava v I. pololetí roku 2012 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 9  
   Příští zasedání VV OSH se uskuteční dne 21.3.2012 ve 15.00 hod na stanici HZS Svitavy.

K     bodu 10  
   VV OSH byl seznámen z termíny výročí sborů pro rok 2012  a schválil vyznamenání dle 
zaslaných návrhů.
 V roce 2012 jsou nahlášeny na OSH následující oslavy a výročí SDH:

• 110 výročí SDH Chrastavec dne 7.7.2012
• 140 výročí SDH Bystré dne 14.7.2012
• 110 výročí SDH Slatina dne 4.8.2012
• 130 výročí SDH Březina dne 18.8.2012

Starosta  OSH  upozornil  na  správné  vypisování  žádostí  na  udělení  vyznamenání,  pokud 
nebudou splňovat všechny náležitosti, budou sborům vráceny na předělání.

 K     bodu 11  
• Maiwald Arnošt – rada prevence dne 4.2.2012 na SDH Čistá : kritika na slabou účast, 

byl vypracován plán práce na rok 2012, byla také vznesena kritika na adresu 
obecdních úřadů, kde je v mnohých případech  prevence na úseku požární ochrany 
velmi špatná

• Bidmon Josef – příspěvky na web. stránky OSH zasílat na adresu Pavla Hrnčíře: email 
akce@osh.cz

• Dvořák Ladislav – vznesen dotaz na pořádání MČR dorostu v Litomyšli, v roce 2012 
se uskuteční v Sokolově

• Dvořák Ladislav – fotodokumentace  k propagační jízdě PYROCAR 2011
• Jiruše Josef – ukončení pracovního poměru paní Trmačové. Byla stanovena pracovní 

komise ve složení starosta OSH, náněstci starosty a předseda OKRR k jednání o nové 
pracovnici kanceláře OSH.

• ing.Dvořák Josef – seznámil VV s činností OKRR v roce 2012, kdy rada šetřila podnět 
od ORM týkající se zaúčtování vybraných finančních prostředků při okresním kole 
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Plamen 2011.Podnět byl oprávněný a rada skutečně zjistila hrubé pochybení ze strany 
účetní OSH. OKRR odložila termín inventury na 25.1.2012 a po následné kontrole 
bylo konstatováno, že chybějící finanční prostředky byly správně doúčtovány a mohla 
být provedena řádná inventura ( viz bod 6).

K     bodu 12  

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

Dne: 8.2.2012

Ověřovatelé:      Dvořák Ladislav                               ………………………………..  
         

                           Bidmon Josef                                   ………………………………..          

                           

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

                     starosta OSH                                                                           

3


	Přítomni: dle prezenční listiny
	
	Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni : Dvořák Ladislav
	starosta OSH

