
Zápis č. 6/2012

z výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 14.12.2012 ve 17.00 hodin v THT Polička

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. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2012

     5. Zhodnocení odborné přípravy členů SDH

     6. Příprava plánu práce a rozpočtu OSH na rok 2013

     7. Zhodnocení činnosti OSH za rok 2012

     8. Osobní a organizační záležitosti OSH

     9. Stížnosti a připomínky od SDH 

   10. Diskuse, připomínky 

   11. 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
    Ing. Josef Dvořák, předseda OKRR, seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu k 12.12.2012. 
Konstatoval, že finanční tok je k tomuto datu příznivý. Celkové skutečné příjmy k tomuto 
datu jsou ve výši 878 228,- Kč, skutečné výdaje byly ve výši  814 423,-Kč, vůči Ústředí nemá 
OSH žádné závazky.
Pan Dvořák zároveň podal informaci o zůstatku finančních prostředků na účtu, které činily 
165 024,- Kč a zůstatku na pokladně , kde k danému datu bylo 13 875,- Kč.
Pan Bidmon navrhl, že členové VV OSH by měli dostat přehled čerpání a zůstatku rozpočtu 
za rok 2012 v písemné podobě. 

K bodu 5
   Vedoucí odborných rad zhodnotili odbornou přípravu za rok 2012. Za ORP vystoupil pan 
Arnošt Mainwaild, za ORM podal informace pan Jiří  Lopaur. O činnosti ORV za rok 2012 



podal  zprávu  Ing.  Miroslav  Vacek  a  za  ORH  vystoupil  a  zprávu  přednesl  pan  Ladislav 
Dvořák,  který závěrem konstatoval,  že  by bylo zapotřebí  zvolit  užšší  vedení  zasloužilých 
hasičů.

K bodu 6
    Plán práce a rozpočet na rok 2013 byl schválen na  Shromáždění představitelů SDH okresu  
Svitavy v Jedlové ze dne 17.11.2012. VV OSH schválil, že zasedání VV v roce 2013 budou 
začínat od 16.00 hod a předběžné se usnesl, že shromáždění zasloužilých hasičů se uskuteční 
v listopadu 2013 v KD v Čisté. 
Shromáždění představitelů SDH na rok 2013 není ještě upřesněno, ale zájem projevilo SDH v 
Moravské Chrastové. 

K bodu 7
    Josef Jiruše VV OSH sdělil, že podrobnou celoroční  zprávu o  činnosti OSH Svitavy za 
rok 2012 zpracoval do zpravodaje o činnosti OSH a tu  přednesl na Shromáždění představitelů 
SDH v Jedlové. Tuto zprávu dostali představitelé SDH na shromáždění, takže ji již nebude 
znovu prezentovat.

K bodu 8
    VV OSH byl seznámen s návrhy na vyznamenání od  sborů a tyto návrhy  schválil. Návrhy 
jsou přílohou zápisu. 
Usnesení č.8/2012:  VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání dle došlých  
žádostí.

K bodu 9 
Stížnosti a připomínky od SDH a členů výkonného výboru:
- Škaroupka Vilém – připomínka na SDH Stašov, v jakém stupni je jednání o setrvání sboru
- Jiruše Josef – podal informaci, že došlo k jednání se starostou obce, který je pro zachování
                       sboru a na ustavujícím zasedání sboru by mělo dojít ke zvolení nového výboru 
                       SDH Stašov, pokud k tomu nedojde dude uvažováno o zrušení sboru

Různé:
- Bidmon Josef – v lednu 2013 se uskuteční setkání s vybranými vedoucími mládeže za
                         účelem poděkování za dlouholetou spolupráci s mládeží
- Jiruše Josef – aktuální informace k Okresní lize, možnosti placení členských příspěvků za
                         rok 2013
-  pl. Ing. Jedlička Oldřich – bude pokračovat nadále spolupráce na všech úsecích odborných
                         rad, poděkoval VV OSH za dobrou spolupráci v roce 2012
                                             

K bodu 10
 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                            ................................................. 
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