
Zápis ze společného jednání VV a OKRR 
OSH Svitavy

ze dne 9.5.2012 

Přítomni : 

 - členové VV a OKRR dle prezenční listiny
            
Program jednání :    
1)  Zahájení a seznámení s programem
2)  Personální záležitosti 
3)  Hospodaření OSH

Ad 1)  Starosta OSH zahájil jednání a seznámil přítomné s programem.

Ad 2)   Náměstek starosty OSH pan Bidmon seznámil VV s personálními změnami v kanceláři ve 
Svitavách. Na místo účetní a hospodářky OSH nastoupila od 1.4.2012 paní Souralová Anna. Dále 
seznámil VV s novými pracovními smlouvami starosty a hospodářky OSH.

VV OSH projednal a schvaluje pro paní Souralovou:
- placení  cestovného  z místa  trvalého  bydliště  do  kanceláře  OSH  ve  Svitavách  dle  platné 

vyhlášky o cestovních náhradách.
- přístupová práva a  změnu podpisového vzoru k obsluze bankovního účtu OSH 
- vytvoření samostatného přístupu do centrální evidence SDH – zajistí starosta OSH
- editační přístup na webové stránky OSH – zajistí starosta OSH

Ad 3)   Členové VV byli seznámeni s předběžnými výsledky kontroly výběru a evidence členských 
příspěvků za roky 2009 až 2012. Tato kontrola proběhla z důvodu podezření na zpronevěru finančních 
prostředků ze strany bývalé hospodářky OSH paní Trmačové Jany. Toto podezření se potvrdilo jako 
oprávněné a celková částka za roky 2009 až 2012 je téměř 300 000,- Kč.
Jednotliví  členové  VV  dostali  za  úkol  donést  od  jmenovaných  SDH  kopie  dokladů  o  zaplacení 
členských příspěvků za roky, kde není platba spárována se seznamem sborů. Na základě těchto kopií 
dokladů bude výše škody přesně stanovena a s paní  Trmačovou bude zahájeno jednání  o náhradě 
škody popřípadě podáno trestní oznámení.
Na návrh pana Bidmona bude provedena znovu kontrola vyúčtování dotací MŠMT a MV za roky 
2009  až  2011.  Kontrolu  provede  pracovník  ekonomického  oddělení  SHČMS  ing.  Michal  Sojka. 
Termín domluví p.Bidmon.

Další  mimořádná  chůze  VV  a  OKRR  bude  16.5.2012  v 16  hodin,  kde  členové  VV  předloží 
požadované kopie dokladů od SDH a bude stanovena přesná výše škody.

Zapsal: ing.Dvořák Josef

Ověřil : ing. Vacek Miroslav     
                                                                                                          Starosta OSH : Jiruše Josef
             Vágner Rudolf


