
Zápis č. 2/2012
ze  zasedání  výkonného  výboru  OSH  Svitavy,  které  se  konalo  7.3.2012  od  15.  hodin  v 
zasedací místnosti OSH Svitavy.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: 

K     bodu 1  
     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Šimperský Jaroslav
                                                                Smolík Lubomír   

K     bodu 2  
      1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola plnění usnesení

     4. Zhodnocení VVH okrsků

     5. Odvod členských příspěvků na rok 2012

     6. Příprava a zabezpečení okresního kola Plamene a dorostu

     7. Organizační zabezpečení I. kola PS

     8. Celostátní soutěž – PO očima dětí

     9. Termíny závodů okresní ligy v roce 2012

   10. Příprava příštího jednání 

   11. Osobní a organizační záležitosti

   12. Diskuse 

   13. Závěr

        Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše. Hned v úvodu předal slovo Ing. 
Oldřichu  Jedličkovi  řediteli  HZS Svitavy,  jelikož  musel  s časových  důvodů po té  opustit 
zasedání.  Informoval  přítomné,  že  byl  zvolen  nový  velitel  na  HZS  Svitavy  a  to  Milan 
Radiměřský. 
Dále zdůraznil, že HZS se nachází v složité finanční situaci v důsledku finančních úsporných 
opatření ze strany Ministerstva vnitra ČR. Tato opatření budou mít negativní vliv na členskou 
základnu HZS (nebudou se naplňovat stavy), ale i na příliv opotřebené techniky z HZS do 
SDH. Nákup nové techniky do HZS  bude velmi omezen a tím i následné převody použité 
techniky jsou prozatím do SDH pozastaveny. 

 K bodu 3
    VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého zasedání, které se uskutečnilo v zasedací 
místnosti OSH Svitavy. Nebylo žádných připomínek.

K bodu 4
   Členové VV OSH  podrobně zhodnotili výroční valné hromady okrsků. Konstatovali, že se 
podařilo uskutečnit ve všech okrscích tyto VVH a hodnocení průběhu bylo  kladné. 



K bodu 5
   Starosta OSH podal přítomným informaci o vybraných členských příspěvcích na rok 2012 
(k dnešnímu datu nemá zaplaceno pět sborů) a o stavu základny v okrese Svitavy. Na 
Svitavsku je k 1.1.2012 evidováno celkem 6033 členů SDH, z toho: 893 členů do 18-ti let a 
5140 členů nad 18 let. 
Po té přečetl žádost od okrsku Polička o vyřazení sboru Stašov z evidence SH ČMS ze dne 
10.2.2012, podepsanou starostou okrsku Františkem Chadimou. Jedná se o SDH, který neplní 
nejzákladnější  povinnosti.  Po diskusi k této žádosti doporučil VV OSH, aby starosta OSH 
vyvolal jednání se starostou obce Stašov o možném udržení tohoto sboru. 

K bodu 6
    Vedoucí odborné rady mládeže Lopaur Jiří provedl zhodnocení školení vedoucích mládeže, 
které se uskutečnilo za účasti 94 vedoucích mládeže. Hodnocení bylo kladné, proškolena byla 
celá problematika i s psychologií a na závěr byly provedeny písemné testy.
Bylo projednáno organizační zabezpečení okresního kola Plamene a dorostu, které proběhne 
25.5.2012 až 26.5.2012 v Čisté u Litomyšle. Veškeré potřebné informace budou uveřejněny 
na  web.stránkách www.oshsvitavy.cz

K bodu 7
    VV OSH projednal  organizační  zabezpečení  okresního  kola  v požárním sportu,  které 
proběhne  30.6.2012  ve  Vítějevsi.  Postupuje  vždy  první  družstvo  z okrsku  a  přihlášku  je 
zapotřebí poslat do 25.6.2012 do 16.00 hod  na OSH Svitavy. Byl zvolen hlavní rozhodčí pro 
toto kolo a to Josef Jiruše. Veškeré podrobnosti budou také na web. stránkách.

K bodu 8
   Starosta OSH upozornil na probíhající celostátní soutěž „PO očima dětí“. Jedná se o soutěž,  
do které jsou zapojeny děti ze základních a mateřských škol. Zdůraznil, že by bylo zapotřebí 
získat více škol v našem okrese do této soutěže a vyzval  přítomné k větší  propagaci  této 
soutěže. Veškeré potřebné směrnice a materiály jsou k dispozici na www.dh.cz

 K bodu 9
    Starosta OSH seznámil VV s termíny Okresní ligy Svitavska. 

Soutěže a termíny: 

Do Okresní ligy Svitavska jsou zařazeny tyto soutěže: 

5.5.2012   Sobota       Široký Důl - O pohár starosty obce

2.6.2102   Sobota Lubná - O pohár starosty obce

10.6.2012 Neděle Telecí - O putovní pohár SDH Telecí

16.6.2012 Sobota Oldřiš - Oldříšská noční o pohár starosty obce

7.7.2012   Sobota Hartmanice - O pohár starosty obce

28.7.2012  Sobota Rozhraní - O pohár obce a O pohár SDH

12.8.2012 Neděle Kamenec u Poličky - O pohár starosty obce - závody v požárním útoku

18.8.2012 Sobota       Desná - O pohár starostky obce

25.8.2012 Sobota Bohuňov - O pohár starosty SDH

8.9.2012   Sobota Perálec - Závod okresní ligy Svitavska

http://www.dh.cz/
http://www.oshsvitavy.cz/


22.9.2012 Sobota       Svojanov - O pohár starosty obce

29.9.2012 Sobota Sádek - O pohár starostky obce

Dále informoval přítomné, že počet pořadatelů se oproti roku 2011 rozrostl o Široký Důl, 
Svojanov a Oldříš. Zdůraznil, že pravidla a také systém financování je stejný jako v loňském 
roce. 

Byl přečten návrh starosty SDH Desná Dušana Flídra na možnost příspěvku z OSH Svitavy 
ve výší 5 000,- Kč na vyhodnocení Okresní ligy. Po diskusi bylo schváleno usnesení:

Usnesení č. 1/2012:  VV OSH poskytne finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč na zajištění 
nákladů Okresní ligy v požárním sportu v roce 2012.

K     bodu 10  
   Příští zasedání VV OSH se uskuteční dle plánu práce VV OSH Svitavy.

K     bodu 11  
   VV OSH byl seznámen z návrhem na vyznamenání dle zaslaných žádostí. Tyto návrhy byly 
jednomyslně schváleny. 
Dalším bodem jednání  bylo  projednání  výpovědí  ze  zaměstnaneckého  poměru  paní  Jany 
Trmačové a starosty OSH Josefa Jirušeho a to k datu 30.4.2012.
Dále byl VV seznámen s novou finanční účetní OSH s paní Annou Souralovou z Jaroměřic, 
která nastoupí od 1.4.2012 na post za paní Trmačovou.

Usnesení  č.  2/2012: VV OSH schvaluje výpověď paní  Jany Trmačové a  pana Josefa 
Jirušeho ze  zaměstnaneckého poměru  k 30.4.2012.  Dále schvaluje uzavření  dohod o 
provedení práce pro paní Souralovou od 1.4.2012 a pana Jirušeho od 1.5.2012.

K     bodu 12  
o Bidmon Josef – paní Souralová má zájem pracovat pro HVP jako pojišťovací agent a 

po  jejím  zapracování  by  bylo  na  OSH  zřízeno  obchodní  místo  HVP s  možným 
ročním příspěvkem na provoz kanceláře (bude vypracován návrh smlouvy na příštím 
zasedání VV)

o Maiwald Arnošt – 14.4.2012 se uskuteční uzávěrka okresní soutěže PO očima dětí – je 
zapotřebí více spolupracovat s MŠ i ZS v okrese

 
K     bodu 13  
   Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
              
Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 7.3.2012

Ověřovatelé:      Šimperský Jaroslav                          ………………………………..  
         

                           Smolík Lubomír                               ………………………………..           
                         
   
                           Jiruše Josef                                       ………………………………. 

                     starosta OSH                                                                           
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