
Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy konaného 
17.11.2012 v     Jedlové  

Přítomni: dle mandátové komise
  
     Program zasedání:
    1. Zahájení, schválení programu jednání, volba komisí – přivítání hostů

     2. Zpráva o činnosti OSH Svitavy za rok 2012

     3. Zprávy odborných rad

     4. Zpráva OKRR OSH Svitavy za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2012 

     5. Zajištění VVH SDH a okrsků

     6. Diskuse

     7. Přednesení a schválení usnesení

     8. Závěr

K bodu 1
     Jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy zahájil a řídil náměstek starosty 
OSH Josef Bidmon. Toto zahájení bylo uctěno minutou ticha za zemřelé.
    Přivítal zejména poslance PS PČR pana Václava Neubauera, starostu obce Jedlové pana 
Radka  Horníčka,  dále  pak  uvítal  představitele  HZS  Svitavy  v čele  s pl.  Ing.  Oldřichem 
Jedličkou, ředitele THT, s.r.o., Polička pana  Ing. Stanislava Červeného   a další významné 
delegáty. 

     Byl přečten program zasedání  a po té jednomyslně schválen.

    Shromáždění představitelů SDH zvolilo mandátovou komisi v čele s předsedou Ladislavem 
Dvořákem  a návrhovou komisi, jejímž předsedou byl zvolen Vacek Miroslav. 

    Následně pan Bidmon vyzval předsedu mandátové komise, aby nás seznámil s výsledky 
této komise. Ta konstatovala přítomnost 114 sborů ze 136 sborů tj. 83,3 % , dále jsou přítomni 
členové VV OSH a zástupci has. okrsků. Předseda mandátové komise sdělil, že shromáždění 
představitelů   SDH okresu Svitavy je usnášení schopné.

K bodu 2
     Josef Jiruše všechny přítomné přivítal a přednesl podrobnou zprávu o celoroční  činnosti  
OSH Svitavy za rok 2012.  Zpráva  byla zpracována do zpravodaje o činnosti  OSH, která 
navazuje  na  události  z  konce  roku  2011  až  ke  dnešnímu  dni.  Byla  zhodnocena  práce 
odborných rad, spolupráce s HZS Svitavy, okresní ligy a všechny kategorie soutěží až po 
mistrovství republiky. 
Jedna z mnoha dalších informací, která na shromáždění zazněla, byla ta, že v letošním roce 
došlo v činnosti OSH k dost podstatným změnám. Došlo k výměně hospodářky v kanceláři 
okresního  sdružení.  Místo  paní  Jany  Trmačové  nastoupila  paní  Bc.  Anna  Souralová  z 
Jaroměřic. K výměně došlo po zjištění chybějících finančních prostředků koncem roku 2011 a 
začátkem roku 2012 na účtu OSH. Proto bylo podáno oznámení na neznámého pachatele a v 
současné době prověřuje celou záležitost policie ČR.
Dále podal informaci, že došlo po domluvě se správcem budovy  k přestěhování kanceláře 
OSH do druhého patra na konci chodby vpravo. 
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Závěrem poděkoval  starosta  OSH všem členům za jejich celoroční  práci,  jejím rodinným 
příslušníkům za trpělivost, toleranci a všem popřál radostné prožití svátků Vánočních a do 
Nového roku 2103 hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

K bodu 3
    - Podrobnou zprávu za ORM za rok 2012 přednesl Jiří Lopaur. Kladně hodnotil okresní 
kolo v celostátní hře Plamen v Čisté ze dne 25.5. – 26.5.2012.  Z této soutěže postoupili do 
krajského kola mladí hasiči z Lubné a Kamence. 
Krajské kolo se uskutečnilo dne 9.6.2012 ve Vítějevsi. Zde se již těmto mladým hasičům tolik 
nedařilo a krajskou soutěž vyhráli závodníci Lukavice z okresu Ústí nad Orlicí. Mistrovství 
republiky Plamen se uskutečnilo v Sokolově ve dnech 4.7. - 6.7.2012, kde mladí hasiči z Pk 
obsadili pěkné 5. místo. Velmi pozitivně z těchto soutěží hodnotil závod Krajského kola ve 
Vítějevsi za podpory starosty obce Vítějeves. 
Závěrem  kladně  zhodnotil  závod  v požárnické  všestrannosti  mladých  hasičů,  který  se 
uskutečnil 20.10.2012 v Rozhrání  za účasti 83 hlídek mladých hasičů a 12 jednotlivců.

      - Zprávu o činnosti za ORV přednesl Ing. Miroslav Vacek. Odborná rada velitelů je  
tvořena 17 členy, z toho 1 je zástupce z HZS Svitavy. Po odstoupení pana Skácela nemá 
Jevíčko žádného zástupce v ORV a je potřeba toto místo do budoucna obsadit. 
Bylo pozitivně hodnoceno školení strojníků, velitelů, nositelů dýchací techniky apod.. Došlo 
ke zkvalitnění odborné přípravy a to především díky spolupráce s HZS a pan Vacek touto 
cestou poděkoval HZS Svitavy za tuto dobrou spolupráci.
Dále  kladně  zhodnotil  okresní  kolo  v  požárním sportu  ve  Vítějevsi,  které  se  uskutečnilo 
30.6.2012 a  taktické  cvičení  ze  dne  21.9.  –  22.9.2012 z  Lezníku,  které  bylo  po  taktické 
stránce velmi zdařilé.

      -  Maiwald Arnošt přednesl zprávu o preventivní činnosti za rok 2012 v okrese Svitavy. 
Poděkoval  představitelům HZS Svitavy za  dobrou  spolupráci  při  školeních,  které  se  zde 
uskutečnily.  Kladně  hodnotil  nový  projekt  ve  spolupráci  s  mateřskou  školkou  a  základní 
školou v Čisté. Probíhá zde přednášková výuka na I. stupni, kde jsou děti seznamovány s 
historií sboru, se zdravovědou, se zemědělstvím, s prevencí apod.
Podal informaci o vyhodnocení celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí“, která byla v 
tomto ročníku hojně zastoupena i z našeho okresu. Dále informoval o projektu na rok 2013 a 
to „Po Trstenické stezce“. V tomto roce budou probíhat přednášky pro obyvatelstvo z oblasti 
životního prostředí a ochrany obyvatelstva.

       - Dvořák Ladislav podal přítomným informace z Ústřední rady historie, která se dvakrát 
konala  v  Přibyslavi.  Zdůraznil,  že  došlo  k  lepší  spolupráci  s  hasíčskými  muzei,  kladně 
hodnotil  uskutečněné  dvě  výstavy v  našem okrese.  Zejména  za  velmi  pěknou  a  zdařilou 
hodnotil výstavu v Bystrém k výročí 140. let založení sboru. Tuto výstavu zorganizaval SDH 
Bystré v čele s Vratislavem Dittrichem, kterému touto cestou poděkoval.
Závěrem podal informaci o čtvrtém největším setkání požárních automobilů při příležitosti 
150. výročí vzniku prvního českého sboru dobrovolných hasičů na území českého království. 
Setkání se uskuteční v Přibyslavi na letišti ve dnech 29.8. - 31.8.2014 pod názven „ Pyro Car 
2014“.

K bodu 4 
     Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady přednesl Ing. Josef Dvořák. V úvodu seznámil 
shromáždění s metodickým pokynem, dle kterého je prováděna kontrolní činnost OKRR. Tato 
rada se sešla plánovaně celkem pětkrát a několikrát  mimo plán na pracovních schůzkách. 
Jedno takové jednání bylo svoláno na podnět Okresní rady mládeže. Došlo k šetření  a dne 
11.1.2012 bylo zjištěno,  že do účetnictví  OSH nebyl  dán finanční příspěvek ze soutěže z 
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Městečka  Trnávky  z  podzimu  roku  2011.  Paní  Jana  Trmačová  byla  s  touto  skutečností 
seznámena  a  požádána,  aby  celou  záležitost  vysvětlila.  Na  příští  pracovní  schůzce  dne 
26.1.2012 byla OKRR informována paní Janou Trmačovou, že chybějící finanční částka byla 
poukázaná na účet OSH s vysvětlením, že na tuto hotovost zapoměla. Po tomto kroku byla 
dodělána inventura majetku OSH za rok 2011.
Po tomto pochybení paní účetní  Jany Trmačové VV OSH dal podnět k další kontrole a bylo 
zjištěno, že od začátku roku 2012 již chybí finanční hotovost za vybrané odvody příspěvků od 
SDH. Po této skutečnosti  bylo zjištěno, že ze strany paní Jany Trmačové je vedena dvojí 
evidence  vybraných  příspěvků  a  do  účertnictví  OSH  nejsou  dávány  všechny  vybrané 
příspěvky. Na základě této skutečnosti byla paní Jana Trmačová požádána o vrácení chybějící 
hotovosti za rok 2012, tato hotovost byla do účetnictví OSH obratem vrácena. S paní Janou 
Trmačovou byla  ukončena pracovní  dohoda a  zároveň bylo  podáno na Policii  ČR trestní 
oznámení na neznamého pachatele.
V současné době je vyšetřování vedené vyšetřovatelem Policie ČR před uzavřením. Ze strany 
vyšetřovatele bylo řečeno, že OKRR se  nedopustila  žádného pochybení a na základě  dané 
metodiky  provádění  inventarizace  majetku  nemohlo  dojít  k  zjištění  zpronevěry  finanční 
hotovosti v účetnictí OSH.  
Předseda OKRR podal informaci o čerpání rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy v 
roce 2012, který je čerpán v souladu s plánem o rozpočtu na rok 2012.
Dále byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2013. V návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou celkem 
příjmy ve výši 730 000,- Kč bez dotací a zústatku na účtu k 31.12.2012 a výdaje v částce 
730 000,- Kč. z vlastních prostředků. Návrh rozpočtu na rok 2013 byl jednomyslně schválen.

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 28.2.2013. 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
    - Diskusi zahájil Josef Bidmon, který podal aktuální informace k podávání žádostí o dotace 
pro SDH na rok 2013 prostřednictvím obcí. Dále informoval o návrhu hejtmana Pk vytvořit 
soutěž o pohár Pk, kde by se střetli vítězové okresní ligy ve všech kategoriích.
Dále apeloval na dodržování závazných termínů okresní ligy a nopovolovat změny termínů v 
průběhu probíhajícího ročníku.
Dotace  z  MV MŠ  budou  pravděpodobně  ve  stejné  výši  i  pro  rok  2013.  Dojde  také  ke 
schválení nové pojistné smlouvy pro SDH, kde bude podmínkou při pořádání všech soutěží 
používání přetlakového ventilu. 
Poděkoval  řediteli  HZS Svitavy za půjčování  neupravených strojů PS 12 na mládežnické 
soutěže v roce 2012 – předchází se úrazům.
Podal návrh na zhotovení  praporu OSH a závěrem požádal o slovo poslance PS  PČR pana 
Václava Neubauera.
 -  Pan poslanec  všechny srdečně  přivítal  a  dle  předložených  zpráv  konstatoval,  že  OSH 
pracuje velmi dobře a přislíbil podporu dobrovolným hasičům i v příštím roce. Informoval 
okresní sdružení o výši dotace z PK ve stejné výši i pro rok 2013 a to v částce 5 mil Kč. Dále 
sdělil, že zákon o pojišťovnictví, který vláda zamítla, byl vrácen znovu do jednání sněmovny 
do prvního čtení. Všem závěrem poděkoval za práci, kterou dělají ve svém volnu a popřál jim 
hodně sil a zdraví do další své činnosti.
 -  Za HZS Svitavy v diskusi přednesl zprávu  pl. Ing. Oldřich Jedlička. Poděkoval OSH za 
dobrou spolupráci v roce 2012 a ujistil představitele shromáždění, že se i nadále bude jednat 
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ještě  o  intenzivnější  spolupráci  v  dalším období.  K tomu nasvědčují  různé  akce,  jako  je 
vyhlašování výsledků soutěže „PO očima dětí“ na HZS Svitavy s prohlídkou techniky, dále 
konání odborných rad a zasedání VV OSH a jiné. Poděkoval závěrem Okresní radě prevence, 
ocenil aktivity této rady jak při pořádání projektu u dětí ve škole v Čisté, tak i při účasti  
taktického  cvičení  v  Lezníku  ve  spolupráci  se  složkami  záchranného  systému  a   HZS. 
Ubezpečil ORP, že HZS se  bude snažit s radou úzce spolupracovat, protože prevence na 
úseku požární ochrany má stále větší význam.
 - Zástupce společnosti PO-BP Požární bezpečnost představil činnost firmy, která se zabývá 
především  zabezpečením  požární  ochrany  a  bezpečnosti  práce.  Dále  se  specializuje  na 
prodejem a servis hasičské a záchranářské techniky.  
Předmětem  činnosti  je  také technicko-inženýrská činnost  v  oblasti  požární ochrany  a 
bezpečnosti.
 -  Ředitel  THT,  s.r.o.,  Polička  pan Ing.  Stanislav  Červený poděkoval  za  přízeň  v  otázce 
vybavení pro SDH a přislíbil, že se budou snažit zajistit zboží za co nejlepší ceny i v roce  
2013 a také poděkoval za dobrou spolupráci.
Další diskuse a připomínky jsou níže:

• Jan Soural,  Jaroměřice – kritika,  že nikdo nepřivítal  v úvodu shromáždění starostu 
KSH pana Josefa Bidmona, VV OSH schválil pozvání všech starostů okrsků, ale proč 
nejsou přítomni? 
- Dále žádá podání vysvětlení k zapsání akcí a brig. hodin do ročního hlášení, když 
jedna akce a trvá více dnů – jak zapsat hodiny? 
- Požadavek, aby termíny Okresní ligy byly dány do konce ledna, hospodaření ligy 
sloučit přes účetnictví OSH

• Josef  Bidmon,  Jevíčko  –  podal  vysvětlení  k  financování  ligy,   VV  OSH  učinil 
rozhodnutí, že se stanoví jasná pravidla pro hospodaření ligy přes účet OSH 

• Josef Jiruše, Kamenec  – kritiku za neúčast starostů okrsků na dnešním shromáždění 
bere na sebe – zapoměl je pozvat. Dále podal vysvětlení k vyplňování ročního hlášení.

• Milan Vymlátil, Chornice – diskuse vedená  k hodinám na společných brigádách při 
sčítání hasičů, kam psát hodiny na údržbu staré hasičské techniky?

• Muller  Ladislav,  Jevíčko  –  nesouhlasí  s  počtem hodin  na  ročním výkaze  –  velký 
nepoměr  v  hodinách,  sbor  již  má  přes  3000  hodin  vykázaných  na   údržbu  staré 
hasičské kechniky

• Pavel  Uher,  Lubná  –  kritika  internetových  stránek  OSH,  zadávají  se  aktualní 
informace pozdě a chybí aktuální údaje, neprezentují se dobrou úrovní a je to velké 
mínus pro OSH.
- Dále podal návrh na společný termín pro pořádání okrskových soutěží – bylo by více 
volných termínů na ostatní soutěže.

• Josef  Jiruše,  Kamenec – oponuje pozdní  vkládání  údajů na web.  stránky,  spíše se 
dostávají potřebné údaje ke zpracovateli stránek opozděně

• Petr  Šváb,  Kamenec  –  upozornil  na  skutečnost,  že  internetové  stránky OSH  jsou 
provozovány bez finanční odměny a na základě zasílaných zpráv na sekretariat OSH a 
nebo přímo na vkladatele tj. psvab@seznam.cz . Tím ctěl jenom podotknout, že pokud 
potřebné zprávy jsou k dispozici, že jsou hned na stránky vloženy. Často se stává, že 
se aktuality dostávají příliš pozdě a nebo vůbec. Dále se nebrání změně obsluhovatele 
těchto stránek OSH.
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- Další příspěvek od pana Švába byl veden na vizi Okresní ligy a zkušenosti v její 10 
-ti leté historrii. Během této doby došlo k navýšení soutěžících i pořádajících družstev. 
To sebou nese řadu problémů a jeden z nich je obsaditelnost termínu a je na zvážení,  
zda-li by se neměl stanovit strop pro počet kol v této lize. K financování Okresní ligy 
přes účetnictví je nakloněn, jelikož si myslel, že je tak již činěno.

• Ivan Havel, Dolní Újezd – vyjádřil nespokojenost k otázce zpronevěry finanční částky 
na OSH, co říci obyčejným lidem a kdo ponese za zpronevěru peněz odpovědnost, 
zda-li starosta OSH, VV OSH, OKRR OSH, kdo je za tuto skutečnost odpovědný?

• Josef Bidmon, Jevíčko – odpověděl, že za celkový chod OSH odpovídá VV OSH v 
čele  se  starostou  OSH a  OKRR OSH.  Dále  podal  informaci,  že  VV OSH navrhl 
odvolání paní Jany Trmačové už v roce 2010 na zasedání VV OSH  v prosinci ve 
Svojanově. Odvolání se však neuskutečnilo, jelikož se VV jenoznačně nevyjádřil.

• Tomáš Hořínek, Rozhrání – nesouhlasí  s tvrzením pana Bidmona, že VV OSH na 
zasedání v roce 2010 ve Svojanově jednal o odvolání paní Trmačové. Šlo pouze o to, 
aby si starosta OSH řekl, zda-li chce nadále spolupracovat s paní účetní a na toto téma 
se vedla pouze diskuse, ale v žádném případě se nejednalo o stanovisko celého VV 
OSH

• Josef Jiruše, Kamenec – v roce 2010 nebyl žádný důvod k výměně paní účetní, slo z 
jeho strany o naprostou důvěru k paní Trmačové, jelikož všechny inventury majetku 
OSH byly vždy v pořádku a nic nenasvědčovalo k tomu, že v účetnictví OSH chybí 
nějaká finanční hotovost

• Tomáš Hořínek, Rozhrání – zpochybnil  práci starosty OSH, náměstků OSH a také 
OKRR OSH, měli by zvážit rezignaci a byl by rád pro vyjádření všech ostatních z VV 
OSH ohledně tohoto problému

• Josef  Bidmon,  Jevíčko – důrazně vystoupil  a  jednoznačně oznámil,  že  je  za daný 
problém zodpovědný celý VV OSH

Následovala  přestávka s  občerstvením.  Po obědě pokračovala  diskuse,  kterou zahájil  Ing. 
Josef Dvořák, který podal aktuální informace od Hasičské pojišťovny.
Další diskuse a připomínky jsou níže:

• Počka  Michal,  Dlouhá  Loučka  –  jako  zástupce  VV  OSH  podal  za  svoji  osobu 
vyjádření k problému odstoupení paní Trmačové  v prosinci roku 2010 ve Svojanově. 
Konstatoval, že v té době nebyl absolutně žádný důvod k odvolání paní Trmačové, 
spíše se jednalo o soukromé aktivity dosadit na místo paní Trmačové jinou, již zřejmě 
dohodnutou osobu.

• Vilém Škaroupka,  Vítějeves  –  jako člen  VV OSH informoval  shromáždění,  že  na 
posledním zasedání VV OSH ze dne 30.10.2012 bylo schváleno, že trestní oznámení 
na neznámého pachatele je ve stádiu vyšetřování a proto nemohou být na shromáždění 
poskytnuty konkrétní informace, aby nedošlo ke křivému obvinění

• Josef Bidmon, Jevíčko – navrhl, aby celá kauza kolem tohoto problému byla odložena 
do vynesení rozsudku a do 14-ti dnů po vynesení rozsudku dojde ke svolání dalšího 
mimořádného shromáždění, kde se tento problém kolem zpronevěry peněz z účtu OSH 
bude řešit.
Na základě tohoto návrhu došlo k hlasování s přítomných delegátů s tímto výsledkem:
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pro návrh bylo:        82 delegátů
proti návrhu bylo:       3 delegáti
zdrželo se hlasování:    3 delegáti

• Slovo si vzal poslanec PS PČR  Václav Neubaeur a poděkoval hlasujícím delegátům 
shromáždění za vstřícný a rozumný přístup k tomuto problému a doporučil nikoho 
nesoudit před vynesením rozsudku

• Jan Soural, Jaroměřice – reaguje na podnět uspořádání okrskového kola v požárním 
sportu  v  jeden  termín,  aby bylo  toto  doporučeno a  v  ten  den nepořádat  v  okrese 
žádnou jinou soutěž 

• Tomáš Hořínek, Rozhrání – navrhl dát do usnesení, aby se VV OSH scházel každý 
měsíc

• Ladislav Dvořák, Dolní Újezd – navrhl dát do usnesení,  aby byl   učiněn dotaz na 
ústřední orgány SH ČMS s cílem objasnit způsob vyplňování ročních hlášení

• Josef  Dvořák,  Trpín  – podal  informaci  o  způsobu placení  příspěvků elektronickou 
formou

• Josef Bidmon, Jevíčko – dát do usnesení, vypracovat návrh směrnice pro poskytování 
finančních příspěvků do okrsků od OSH Svitavy.
 

K     bodu 7  
     Usnesení 7/2012

Shromáždění     představitelů     okresu     Svitavy     konaného     17.11.2012     v     Jedlové  

    Shromáždění představitelů SDH okresu Svitavy po projednání přednesených zpráv o činnosti 
OSH Svitavy, odborných rad, informací o zabezpečení výročních valných hromad SDH a 
následné diskuzi přijímá následující usnesení:

Shromáždění     představitelů     schvaluje:  

1. Zprávu o činnosti výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Svitavy.

2. Pokyny pro zabezpečení výročních valných hromad sborů dobrovolných hasičů.

3. Návrh rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy na rok 2013.

Shromáždění     představitelů     bere     na     vědomí:  

1. Zprávy o činnosti odborných rad při Okresním sdružení hasičů Svitavy a vyjadřuje odborným 
radám poděkování za jejich práci v roce 2012.

2. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady.

3. Informace z jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů v Pardubicích a ústředí SH 
ČMS.

4. Informaci o čerpání rozpočtu Okresního sdružení hasičů Svitavy k datu 30.10.2012.

5. Návrh směrnice pro poskytování finančních příspěvků do okrsků od OSH Svitavy.
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Shromáždění     představitelů     ukládá:  

1.  Starostům sborů dobrovolných hasičů projednat ve výborech sborů přípravu a provedení 
výročních valných hromad v termínech stanovených SH ČMS  nejpozději do konce ledna 
2013. Odpovídají: starostové SDH

2. Starostům sborů dobrovolných hasičů zabezpečit včasný odvod členských příspěvků na rok 
2013.                      nejpozději do konce ledna 2013.

       Odpovídají: starostové a hospodáři SDH

3. Výkonnému výboru zajistit aby financování Okresní ligy v požárním útoku bylo prováděno 
vždy prostřednictvím pokladny OSH. nejpozději od 1.1.2013

Odpovídá: výkonný výbor OSH

4. Výkonnému výboru sledovat, podávat a čerpat finanční prostředky z projektů obcí a měst 
našeho okresu a Pardubického kraje nejpozději od 1.1.2013

Odpovídá: výkonný výbor OSH

5.  Výkonnému výboru ve lhůtě do čtrnácti dnů po nabytí právní moci rozsudku ve věci 
chybějících  finančních prostředků v pokladně OSH Svitavy svolat mimořádné shromáždění 
představitelů.                                                                         nejpozději: viz. výše

Odpovídá: výkonný výbor OSH 

     6.  Ukládá výkonnému výboru zvážit možnost zapracovat do plánu práce termíny schůzí
     výkonného výboru každý měsíc. nejpozději od 1.1.2013

Odpovídá: výkonný výbor OSH

7.  Starostovi OSH Svitavy učinit dotaz na ústřední orgány SH ČMS s cílem objasnit způsob 
vyplňování hlášení v části vykazování odpracovaných hodin.

                                                                                                nejpozději do 30.11.2012

Odpovídá: starosta OSH

     K bodu 8 

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání shromáždění představitelů OSH ukončil. 

Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 17.11.2012

Ověřovatelé:      Počka  Michal                                   ……………………………….  

                           Hořínek Tomáš                                 ……………………………….    

  

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

                                                                                                 starosta OSH

7


	Přítomni: dle mandátové komise
	
	Program zasedání:
	Ověřovatelé: Počka Michal ……………………………….

