
Zápis č. 4/2013

z výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 17.7.2013 od 16. hodin v zasedací
místnosti OSH Svitavy

Přítomni: dle prezenční listiny

K bodu 1
      Za ověřovatelé zápisu byli zvoleni : Počka Michal
                                                               Andrlík Václav

K bodu 2
     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání - schváleno

     3. Kontrola zápisu z minulého jednání VV OHS

     4. Zhodnocení výsledků postupových soutěží

     5. Čerpání rozpočtu OSH za I. pololetí roku 2013

     6. Zhodnocení práce SDH a okrsků v I. polovině roku 2013

     7. Průběžné zhodnocení pohárových soutěží a závodů okresní ligy 

     8. Termíny odborné přípravy členů SDH ve II. pololetí roku 2013

      9. Vyznamenání, ocenění

    10. Diskuze, připomínky

    11. Závěr

Jednání VV zahájil a řídil starosta OSH Josef Jiruše, jednomyslně byl schválen program zasedání.

 K bodu 3
  Byl  přečten  zápis  z minulého zasedání  výkonného výboru OSH a  po té   podepsán bez
připomínek.

K     bodu 4  
  Zhodnocení  výsledků  postupových  soutěží   provedl  starosta  OSH.  Některé  soutěže  se
dokončují a ty uskutečněné byly na dobré organizační i sportovní úrovni. 
Byla velmi kladně hodnocena krajská soutěž ze Svitav ze dne 21.6. - 23.6.2013. V tyto dny se
uskutečnilo krajské kolo v PS HZS PA a HK kraje s  dobrovolnými hasiči  a krajské kolo
dorostu. Velké poděkování patří městu Svitavy  za vstřícnost a ochotu při realizaci tohoto
náročného projektu.  Dále starosta OSH poděkoval za obětavou práci technické četě a HZS
Svitavy za technickou  pomoc



K     bodu 5  
   Ing. Josef Dvořák, předseda OKRR, seznámil přítomné se zápisem OKRR ze dne 3.7.2013,
který se zabýval kontrolou RRH. Dále bylo členům VV OSH podrobně vysvětleno čerpání
rozpočtu k 30.6.2013.
Skutečné příjmy k tomuto datu byly ve výši 680 207,83 Kč, skutečné výdaje byly ve výši
461  222,50  Kč,  vůči  Ústředí  nemá  OSH  žádné  závazky.  Stav  hotovosti  na  pokladně  k
uvedenému datu činil 3 706,- Kč a na bankovním účtu bylo 461 086,65 Kč. Čerpání rozpočtu
k 30.6.2013 je přílohou zápisu.
Pan  Dvořák  informoval  přítomné,  že  je  naplněno  usnesení  VV  OSH  v  tom  směru,  že
financování Okresní ligy je realizováno přes účet OSH. Při této informaci podal návrh VV
OSH,  že  pro  rok  2014  by  bylo  zapotřebí  v  pravidlech  OL formulovat  bod  č2.  tak,  že
„vyhlašovatelem OL je OSH Svitavy“. Tento návrh bude předmětem jednání pro stanovení
pravidel Okresní ligy na rok 2014.

K     bodu 6  
   Starosta OSH zhodnotil práci OSH i okrsků. Členové připomněli výročí a následné oslavy 
ve sborech. Průběžné hodnocení v daném roce je dobré.

K     bodu 7  
   Kladné zhodnocení uskutečněných kol Okresní ligy provedl starosta OSH Josef Jiruše a 
okresního kola PS Ing. Miroslav Vacek, vedoucí ORV.
Okresní ligu vede po 5 závodech v kategorii muži Hartmanice A, v kategorii ženy družstvo 
Bohuňov a v kategorii senioři družstvo Hartmanice.
Členové VV pozvali přítomné na pohárové soutěže a vernisáže:
7.9. So  Kunčina - liga mládeže

 Chornice - Sraz osmičkářů PS-8
 Zderaz - O putovní pohár Františka Šplíchala

31.8. So  Kamenec u Poličky - O pohár SDH a Kamenecká šedesátka
 Křenov - O pohár starosty obce

24.8. So  Opatov - O pohár starosty obce
 Bystré - Vernisáž výstavy soch sv. Floriánů

17.8. So  Desná - O pohár starostky  obce
 Hartinkov - O putovní proudnici

             Březina u Moravské Třebové - O pohár SDH
11.8. Ne  Kamenec u Poličky - O pohár starosty obce
10.8. So  Kamenec u Poličky - Večerní stovka - Český pohár 2013

 Městečko Trnávka - Memoriál Vojty Jachana
4.8. Ne  SDH Třeština - Třeštinská stovka
3.8. So  Stará Roveň - Roveňský noční boj

 Oldřiš - O pohár starosty obce

K     bodu 8  
   Starosta OSH předal všem zúčastněným písemný přehled o termínech odborných školeních, 
která proběhnou ve II. polovině roku 2013 v ÚHŠ Jánské Koupele a ÚHŠ Bílé Poličany.



V okrese Svitavy proběhlo v březnu školení vedoucích mládeže. Na podzimní měsíce se 
připravuje znovu školení vedoucích mládeže a také školení velitelů.

K     bodu 9  
Předložená ocenění byla schválena dle došlých žádostí.
Usnesení č.7/2013: VV OSH  jednomyslně schvaluje návrhy na  udělení vyznamenání dle
došlých žádostí.

K     bodu 10  
- pan Černý připomněl zúčastněným Almanach praporů sborů. Navrhl dát do usnesení 

odevzdání charakteristiky sborů u kterých tak nebylo ještě učiněno – pokud nebude 
odevzdáno na příštím zasedání VV, dá se tento návrh do usnesení VV OSH

- pan Lopaur podal návrh na finanční spoluúčast na dopravu pro dorostence na MR v 
Jablonci nad Nisou

Usnesení č.8/2013: VV OSH  jednomyslně schvaluje finanční příspěvek v částce  3 500,- Kč
na  dopravu na MR do Jablonce nad Nisou.

- pan Jiruše přednesl dvě žádosti o finanční příspěvky a to pro SDH Desná – 6 000,- Kč 
na vyhlášení výsledků OL, a dále pro SDH Kamenec pro ml. hasiče na krajskou účast 
v soutěži Plamen

Usnesení č.9/2013: VV OSH  jednomyslně schvaluje finanční příspěvek v částce 6 000,- Kč 
na podporu vyhlášení výsledků OL pro SDH Desná a finanční příspěvek v částce 1 000,- Kč
pro SDH Kamenec a SDH Desná na podporu pro mladé hasiče při krajské soutěži Plamen.

- pan Jiruše podal informace ve věci trestního oznámení na paní Janu Trmačovou. Dne 
21.6.2013 byl vydán v této kauze trestní příkaz, že paní Jana Trmačová „ je vinna“  na 
jeden rok s odkladem se zkušební dobou na 3 roky a s uhrazením náhrady škody pro 
OSH Svitavy v částce 357 665,40 Kč. Obhájce paní Trmačové se k trestnímu příkazu 
odvolal k okresnímu soudu a ten stanovil na 29.7.2013 v 8.30 hod v této záležitosti 
hlavní přelíčení.

Usnesení č.10/2013: VV OSH  jednomyslně pověřuje starostu a náměstka OSH, aby pro 
soudní přelíčení jednali s právním zástupcem, který bude v této záležitosti zastupovat OSH.

- pan Mainwald podal informaci k vyhlášení výsledků „PO očima dětí“ na HZS Svitavy

K     bodu 11  
   Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání výkonného výboru OSH ukončil.

Zapsal: Ing. Pavel Mareček

Ověřil: Počka Michal
                                                              
            Andrlík Václav

Starosta OSH: Josef Jiruše


