
Zápis č. 5/2012

z výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 30.10.2012 ve 15.00 hodin v zasedací 
místnosti HZS Svitavy

Přítomni: dle prezenční listiny
                                                                                                                                                        
1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Besserle Josef
                                                                Eliáš Břetislav

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS

     4. Příprava shromáždění představitelů SDH v Jedlové dne 17.11.2012

     5. Příprava VVH SDH a okrsků 

     6. Zpráva a úkoly ze shromáždění starostů OSH

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

     8. Zhodnocení okresní ligy v požárním útoku

     9. Stížnosti a připomínky od SDH 

  10. Schválení termínu inventury majetku OSH a ustanovení členů inventarizační komise 

  11. Zhodnocení průběhu ZPV Plamen a dorostu

  12. Osobní a organizační záležitosti OSH

  13. Diskuse, připomínky 

  14. 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 17.11.2012 v Sokolovně  v Jedlové 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  navrhl,  aby  příspěvek  na 
občerstvení byl zvýšen na částku 50,- Kč na jedno občerstvení.

Usnesení č.5/2012: VV OSH schvaluje jednomyslně navrženou finanční částku 50,- Kč na  
jedno občerstvení na shromáždění představitelů sborů okresu Svitavy.

Průběh shromáždění představitelů SDH bude řídit Bidmon Josef.  Byla zvolena mandátová 
komise v čele s předsedou Dvořákem Ladislavem  a návrhová komise, jejímž předsedou byl 
zvolen Vacek Miroslav. Tato volba se uskutečnila na zasedání starosty a náměstků OSH ve 
Svitavách dne 10.9.2012.
Bylo doporučeno panem Černým, aby před zasedáním VH v Jedlové bylo pořízeno foto VV 
OSH do kroniky. Tento úkol zajistí starosta SDH Jedlová Tichý Josef.
Na shromáždění budou pozváni významní hosté, senátoři a poslanci z okresu Svitavy.

K bodu 5
   K tomuto bodu jednání bylo stanoveno, že výroční valné hromady SDH se musí  uskutečnit 
nejpozději do 31.1.2013 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 31.1.2013. 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 6
   Starosta OSH podal  informace  ze shromáždění starostů OSH:

- zákon o pojišťovnictví – doposud nebyl  zařazen do jednání PS (nezájem ze strany poslanců)
- zvolení prezidenta CTIF – pan Ericsson ze Švédska
- vznik nové knižní publikace „Hasič a komín“
- dochází k rozrůstání přípravek malých hasičů - dětí od 3 do 6 let v ČR
- nový ALARM  REVUE – propagace k odběru
- autopojištění – dojde k částečným změnám, zatím vše při starém
- dojde ke změně financování KSH
- SDH, které nemají dotace – mohou vést jednoduché účetnictví
- zřízení účtu pro SDH – u České pošty je zdarma

K bodu 7
   Zhodnocení III. a IV. kola v požárním sportu provedl starosta bratr Jiruše. III. kolo PS se 
uskutečnilo  v  Otradově  dne  4.8.2012  a  za   okres  nás  v mužích  reprezentovalo  družstvo 
Širokého Dolu a Sádku. V ženách to pak byly družstva Oldříše a Poličky. Na prvním místě 
v mužích  se  umístnilo  družstvo  Širokého  Dolu,  družstvo  Sádku  se  prezentovalo  šestým 
místem. Vítězství v ženách vybojovalo družstvo Štěpánova, ženy Oldříše osadily třetí příčku a 
ženy Poličky skončily na sedmém místě. Z  našeho okresu se nominovalo na republikové kolo 
do Uherského Hradiště, které se konalo ve dnech 30.8.-31.8.2012 pouze družstvo mužů ze 
Širokého dolu. Zde muži Širokého dolu vybojovali pěkné druhé místo. 
VV OSH Svitavy děkuje družstvu mužů Širokého Dolu za příkladnou reprezentaci našeho 
okresu na mistrovství republiky v požárním sportu.

http://www.dh.cz/


K bodu 8
   VV OSH byl dále informován o průběhu okresní ligy v požárním sportu. Celkem v letošním 
roce mezi sebou soupeřilo 49 družstev mužů, 24 družstev žen a 9 družstev seniorů. Na prvním 
až třetím místě je následující pořadí:

MUŽI ŽENY SENIOŘI

1. Široký Důl A   197 bodů     1. Bohuňov           140 bodů      1. Hartmanice     73 bodů            

2. Hartmanice A  196 bodů     2. Desná                128 bodů     2. Široký Důl      59 bodů            

3. Široký Důl       183 bodů    3. Hartmanice         87 bodů      3. Oldříš              10 bodů        

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:

- Bibmon Josef – termíny akcí a soutěží na rok 2013 musí sbory hlásit v dostatečném časovém 
                            předstihu a termíny musí být závazné a neměnné
- Hořínek Tomáš – doporučil, dát termíny všech soutěží i ligy Svitavska dohromady na 
                             společném jednání

K bodu 10
   Výkonný výbor OSH projednal  a  schválil  členy inventarizační  komise.  Byl  stanovený 
termín inventarizace majetku OSH. Ten bude dojednán individuálně po domluvě se všemi 
členy IK. Předsedou IK byl zvolen Ing. Dvořák, dalšími členy IK jsou Buriánková Alena, 
Němcová Dana, Richter Jan, Štefl Jiří, Jiruše Josef a Anna Souralová..

K bodu 11
   Lopaur Jiří informoval VV OSH o konání okresního kola hry Plamen 2012 – 2013 v závodu 
požárnické  všestrannosti,  který  se  konal  v Rozhrání  dne  20.  října  2012.  Tento  závod  byl 
zabezpečen  ve  spolupráci  s SDH  Rozhrání  a  Obecním  úřadem  Rozhrání,  kterým  patří 
poděkování za spolupořádání vydařeného závodu.
Výsledková listina je na web. stránkách OSH Svitavy.

K bodu 12
   VV OSH byl seznámen s návrhy na vyznamenání od  sborů a tyto návrhy  schválil. Návrhy 
jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č.6/2012:  VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání dle došlých  
žádostí.

K bodu 13
Černý Josef - návrh na ocenění Vratislava Dittricha z Bystrého za sestavení  výstavy o  
                        hasičích při oslavách 140. výročí založení SDH Bystré.
Zajistí Ladislav Dvořák prostřednictvím komise historie SHČMS

http://www.oshsvitavy.cz/
http://www.obec-kamenec.cz/


Bidmon Josef - informace z jednání VV SHČMS, dotace z MV a MŠMT
                        - v roce 2014 pořádá ČR mistrovství světa CTIF dorostu, pravděpodobně bude  
                          v Pardubickém kraji
                        - návrh na způsob a výši odměn pracovníků OSH. Musí se od 1.1.2013 vytvořit 
                          nové smlouvy, členové VV do příštího VV připraví návrhy.
                        - 30.11.2012 bude VVKSH ve Skutči  17 hodin
                        - 14.12.2012 bude VV OSH v Poličce , restaurace THT, hodina se upřesní 

K     bodu 14  
 Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
                
Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 30.10.2012

Ověřovatelé:      Besserle Josef                                          ……………………………….  

                           Eliáš Břetislav                                         ……………………………….

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

                                                                                                     starosta OSH                           


	Přítomni: dle prezenční listiny
	
	Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni : Besserle Josef
	Ověřovatelé: Besserle Josef ……………………………….
	starosta OSH

