
Zápis č. 1/2013

ze  zasedání  výkonného  výboru  OSH  Svitavy,  které  se  konalo  13.2.2013  v  16.  hodin  v 
zasedací místnosti OSH Svitavy.

Přítomni: dle prezenční listiny
                                                                                                        
K bodu 1
     Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni :  Škaroupka Vilém
                                                                 Andrlík Václav

K     bodu     2  

     Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Kontrola plnění usnesení

     4. Zhodnocení VVH SDH

     5. Příprava a průběh VVH okrsků

     6. Výsledky inventury na OSH ke dni 31.12.2012

     7. Čerpání rozpočtu OSH za rok 2012

     8. Odborná příprava v I. pololetí roku 2013

     9. Příprava příštího jednání 

   10. Osobní a organizační záležitosti

   11. Připomínky od členů, diskuse 

   12. Závěr

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše 
K bodu 3
   VV provedl kontrolu plnění usnesení z předešlého zasedání, které se uskutečnilo v Poličce. 
Nebylo žádných připomínek.

K bodu 4
   Členové VV zhodnotili výroční valné hromady SDH. 
Dále bylo konstatováno, že  provedení valných hromad v jednotlivých sborech bylo na dobré 
úrovni, ale vyskytly se i jednotlivé problémy. Zejména se připomínkovala špatná spolupráce 
některých sborů s obecními úřady. 
Starosta připomněl, že k 31.1.2013 chybí hlášení a zaplacené příspěvky u některých SDH a 
požádal členy VV, aby sbory, kterých se to týká tak neprodleně učinily nápravu. 

K bodu 5
    Výroční valné hromady okrsků se někde připravují a někde se již  uskutečnili. Zhodnocení 
již provedených VH okrsků bylo kladné. 
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Za okrsek Bystré podal informace Ing. Pavel Mareček s konstatováním, že SDH Svojanov 
vystupuje se Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k 31.12.2012 a svoje aktivity budou 
nadále spojovat s Českou hasičskou jednotou v Hlinsku. 
Členové VV po té  byli  informovány,  které  okrsky obdrží finanční  hotovost  dle  schválené 
směrnice pro poskytování finančních příspěvků do okrsků od OSH Svitavy.  
Jedná se o okrsek Staré Město, Chornice, Křenov, Jevíčko a Vítějeves.
Způsob vydání finanční částky pro uvedené okrsky bude uskutečněn v hotovosti na výdajový 
doklad v termínu, který bude ještě upřesněn.

K bodu 6
Předseda inventarizační komise Ing.Dvořák Josef  podal informace o provedené inventarizaci 
majetku OSH Svitavy k 31.12.2012 podle příkazu starosty SH ČMS. Po fyzické kontrole 
majetku, pokladních a bankovních dokladů byl vypracován a předán protokol o provedené 
inventarizaci. Drobné nedostatky byly odstraněny, majetek je řádně evidován, uskladněn a 
ošetřován. 
K 31.12.2012 byl stav pokladní hotovosti 22 009,-Kč a stav běžného účtu 231 080,32,- Kč.

K bodu 7
   Rozpočet OSH za rok 2012 byl čerpán v souladu se schváleným rozpočtem. Během roku se 
dařilo získávat účelové dotace podle rozdělovníku SHČMS. Celkové příjmy do rozpočtu OSH 
za  rok  2012  činily  973  602,95  Kč  a  proti  tomu  výdaje  byly  822  808,81  kč,  tedy  OSH 
hospodařilo se ziskem 150 794,14 Kč.
Zůstatek finančních prostředků v pokladně a na běžném účtu ke konci roku 2012 je uveden v 
předchozím bodě zápisu. 
  
K     bodu 8  
  Odborná příprava v I. pololetí roku 2013 se uskuteční podle schváleného plánu a bude 
vycházet z daných metodik a materiálů OSH. Za radu prevence oznámil pan Mainwald 
Arnošt, že 19.3.2013 se uskuteční na HZS Svitavy zasedání rady a bude zde předložen návrh 
otázek zabývající se metodikou PO pro obecní úřady, které neplní své povinnosti dle §29 
zákona o PO. Všem OÚ v okrese Svitavy bude zaslán soubor těchto otázek formou dotazníku 
k vyplnění a podle došlých odpovědí dojde k vyhodnocení a možným dalším variantám na 
úseku prevence pro obce okresu Svitavy.

K     bodu 9  
   Příští zasedání VV OSH se uskuteční dne 10.4.2013 ve 16.00 hod v kanceláři OSH Svitavy.

K     bodu 10  
   VV OSH byl seznámen z termíny výročí sborů pro rok 2013  a schválil vyznamenání dle 
zaslaných návrhů.
 V roce 2013 jsou nahlášeny na OSH následující oslavy a výročí založení SDH:

• 110 výročí SDH Sádek
• 130 výročí SDH Osik
• 135 výročí SDH Čistá
• 115 výročí SDH Borová
• 115 výročí SDH Rozhraní

Starosta  OSH  upozornil  na  správné  vypisování  žádostí  na  udělení  vyznamenání,  pokud 
nebudou splňovat všechny náležitosti, budou sborům vráceny na předělání.
Usnesení č.1/2013:  VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání dle došlých  
žádostí.
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 K     bodu 11  
• Jiruše Josef – předal tiskopisy k podání daňového přiznání za rok 2012, které je    

                      potřeba vyplnit za každé SDH a nejpozději k 31.3.2013 zaslat na FÚ         
- dále informoval přítomné o nákladech spojené se stěhováním  kanceláře OSH
- podal návrh na příspěvek 1060,- Kč pro uchazeče školení na rozhodčího požárního sportu. V 
našem okrese by se jednalo o čtyři uchazeče 
Usnesení č.2/2013: VV OSH  jednomyslně schvaluje navrženou finanční částku 1 060,- Kč, 
jako příspěvek pro jednoho uchazeče  na školení rozhodčího požárního sportu.
            - informoval VV o situaci:  SDH Svojanov – budou od 1.1.2013 u ČHJ Hlinsko
                                            SDH Stašov – bude zvoleno nové vedení SDH
- zasedání zasloužilých hasičů se uskuteční 9.11.2013 v KD Čistá -  bude dojednáno 
  zajištění programu ve spolupráci s SDH Čistá
- seznámil VV se zněním dopisu z výroční VH SDH Březiny, kde v usnesení z této 
  VVH podávají návrh na odvolání starosty OSH a  KRR. Reakci na tento dopis 
  starosta OSH přečetl svou písemnou výpověď z funkce starosty OSH Svitavy.

• Bidmon Josef – podal návrh VV, aby bylo respektováno usnesení č. 7/2012 ze 
              shromáždění představitelů SDH ze 17.11.2012, které se konalo v   
   Jedlové. V tomto usnesení je uloženo VV OSH, aby  ve lhůtě do čtrnácti dnů po 
   nabytí právní moci rozsudku ve věci chybějících finančních prostředků v pokladně 
   OSH Svitavy  bylo svoláno mimořádné shromáždění představitelů okresu Svitavy a 
   zde pak budou vyřešeny a vyvozeny konečné závěry v této kauze.
- dále navrhl,  aby bylo na Policii ČR písemnou formou požádáno o urychlení 
   vyšetření celého případu 
Usnesení č.  3/2013: VV OSH  jednomyslně schvaluje tento návrh a pověřuje náměstka  
OSH  Ing. Vacka, aby ve spolupráci s právníkem vypracoval a zaslal dopis na Policii ČR k  
urychlení  vyšetření   ve věci chybějících  finančních prostředků v pokladně  OSH. 
Dále  VV OSH schvaluje,  že  bude  podána  písemná odpověď  SDH Březiny,  že  v  jejich  
návrhu na odvolání starosty OSH a KRR bude postupováno podle usnesení č. 7/2012 ze  
shromáždění představitelů ze dne 17.11.2012, které se konalo v Jedlové. 

• Ing. Dvořák Josef – aktualizace údajů na smlouvách mezi SDH a HVP
• Vymlátil Milan – domluvit se na seznamu rozhodčích na soutěže v roce 2013
• Škaroupka Vilém – starosta obce Bohuňov -  nedostali žádné dotace z PK (musí se v 

termínu zažádat)
• Bidmon Josef – informace z KSH

-  informace k setkání k zasloužilých vedoucích mládeže v Jevíčku
-  zajištění setkání starostů okrsků na OSH – předání finanční částky dle směrnice

K     bodu 12  
   Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil. 
                
Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

Dne: 13.2.2013

Ověřovatelé:      Škaroupka Vilém                              ……………………………….. 
 
                           Andrlík Václav                                 ………………………………..     

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

                                                                                                 starosta OSH 
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