Zápis č. 4/2016
ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, konaného dne 7.9.2016
na HZS Svitavy v 15:30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Prezenční listina je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Program jednání
1.

Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2.

Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání.

3.

Plnění úkolů vyšších orgánů SH ČMS a jiných úřadů.

4.

Příprava a zabezpečení ZPV PLAMEN a dorostu.

5.

Čerpání rozpočtu OSH k 31.8.2016.

6.

Příprava Superpoháru hejtmana Pardubického kraje.

7.

Schválení vyznamenání.

8.

Zhodnocení oslav sborů.

9.

Příprava setkání praporů.

10. Připomínky od členů, sborů a okrsků.
11. Různé, diskuse.
12. Usnesení.
13. Závěr.
__________________________________________________________________________________
Vlastní jednání

Ad 1) Jednání VV OSH zahájil a řídil starosta OSH br. Jan Soural, který všechny členy VV
OSH a hosty srdečně přivítal, dále omluvil zbylé členy z VV OSH z důvodu nepřítomnosti.
Dále přivítal br. Pavla Říhu s SDH Březiny u Poličky. Ten byl navržen OOROO za
vedoucího této rady.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl schválen bez doplnění.
Zapisovatelem byl určen br. Ing. Pavel Mareček a ověřovatelem zápisu byl zvolen a schválen
br. Stanislav Jachan a br. Rudolf Vágner.
- hlasování k bodu Ad 1):
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 2 Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání VV:
- br. Jiří Bidmon a br. Tomáš Hořínek měli zpracovat návrh pravidel na zapůjčování překážek
z OSH do SDH. Bylo konstatováno, že tento úkol stále ještě trvá, protože je zapůjčena
polovina překážek do Polička z Moravsko Třebovska. Překážky nejsou vráceny a není možné
dělat evidenci bez řádného vrácení překážek. Bude dořešeno po vrácení překážek.
- probíhají oslavy ve sborech, delegování zástupci z OSH se zúčastnili na všech oslavách.
Zbývá navštívit 140. výročí založení SDH v Poličce dne 10.9.2016. Pověřen náměstek
starosty OSH Tomáš Hořínek.
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Ad 3) Úkoly z vyšších orgánů SH ČMS žádné nepřibyly. Dále starosta OSH konstatoval, že
došlo ke změně vedoucího v OOROO. Za odstupujícího br. Ing. Miroslava Vacka byl radou
navržen do vedení br. Pavel Říha z SDH Březiny u Poličky. VV OSH daný návrh OOROO
schválil a doporučil delegování br. Pavla Říhy na Shromáždění představitelů SDH, kde bude
do funkce vedoucího OOROO potvrzen a volen.
- hlasování k tomuto návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 4) Informace z přípravy a zabezpečení ZPV PLAMEN a dorostu přednesl br. Jiří
Bidmon:
- soutěž se uskuteční dne 22.10.2016 od 8:00 hodin na hřišti v Mladějově ve spolupráci s
místním sborem
- závazné podání přihlášek jednotlivých hlídek je stanoveno ORM do 11.10.2016
- připomínka k ceně stravného na jednoho soutěžícího – VV navrhl a schválil příspěvek na
jednoho soutěžícího a den ve výši 50,- Kč.
- hlasování k tomuto návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
- provedení disciplín – budou prováděny dle směrnic hry Plamen a dorostu, včetně všech
dodatků a doporučení dle platných znění
- všechny potřebné informace budou zveřejněny v OZ na web. stránkách OSH.
Ad 5) Zprávu o hospodaření OSH k 31.8.2016 přednesl br. Ing. Josef Dvořák vedoucí OKRR.
Bylo konstatováno, že se postupuje dle stanoveného plánu hospodaření s následujícím stavem
finančních prostředků:
 - příjmy celkem: 971 99319 Kč,
 - výdaje celkem: 825 543,69 Kč,
 - zůstatek na pokladně: 35 197,- Kč,
 - zůstatek na účtu: 359 592,60 Kč
Pozastavil se u položky dary, kde se k uvedenému datu eviduje zhruba 145 tis. Kč. Z této
částky je celkem věnováno od SDH, obcí, měst a sponzorů 95 tis. Kč na pořízení nového
praporu OSH. Dále se pozastavil u čerpání finančních prostředků na provoz jednotlivých
odborných rad, provozu sekretariátu a u došlých dotací.
U čerpání dotací pro SDH upozornila účetní OSH se. Anna Souralová, že budou proplaceny
finanční prostředky po řádném a kompletním předložení všech účetních dokladů. Podotkla, že
k danému datu nepředložil ani jeden sbor potřebné doklady a tím nesplnil podmínky pro
čerpání dotací.
Ad 6) Náměstek starosty OSH br. Josef Bidmon podal přítomným informace k přípravě
Superpoháru hejtmana Pardubického kraje. Jedná se o soutěž dobrovolných hasičů
Pardubického kraje v požárním útoku, kterého se účastní vítězové okresních lig Pak za rok
2016. Superpohár hejtmana Pak se uskuteční dne 15.10.2016 ve sportovním areálu Čeperka
od 10:00 hodin. Soutěž bude probíhat pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.
Dále seznámil přítomné s organizačním zabezpečením celé soutěže. Problém nastal
s nominací dorostenců za okres Svitavy. Soutěž dorostenců v Čeperce absolvovalo za okres
Svitavy pouze družstvo Jevíčka. Jednalo se v letošním roce pouze o jednu krajskou soutěž ze
čtyř plánovaných a potřebných pro nominaci dorostenců.
VV OSH rozhodl, že nominace dorostenců proběhne po absolvování soutěže v Mladějově.
Zde se dorostenci utkají v rámci krajské ligy dorostu Pardubického kraje v požárním útoku za
okres Svitavy dne 1.10.2016.
Ad 7) Starosta OSH přečetl přítomným žádosti na vyznamenání. VV OSH schválil všechny
došlé žádosti bez připomínek.
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- hlasování k bodu: Ad 7)
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Ad 8) Členové VV OSH zhodnotili jednotlivé oslavy ve sborech, kterých se zúčastnili
v letošním roce. Hodnocení oslav, které bylo především spojené s výročím založení sborů
bylo ve všech případech kladné.
Ad 9) Starosta OSH podal přítomným informace k dalšímu bodu jednání a to k přípravě
setkání praporů SDH. Termín byl stanoven na 17.9.2016 v Bystrém. Setkání bude spojené
s požehnáním praporu OSH Svitavy v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
v Bystrém ve 14.00 hodin. Prapor OSH je před dokončením v rodinné firmě Velebný & Fam
s.r.o z Ústí nad Orlicí.
Probíhá nahlášení sborů, které se zúčastní na setkání praporů nejenom z okresu Svitavy.
Každý tento sbor dostane na setkání pamětní list, pamětní stuhu a občerstvení zdarma.
Vedení OSH bylo pověřeno pozváním významných hostů a koordinací akce ve spolupráci
s SDH Bystré a Město Bystré.
Dále VV OSH projednal organizační zabezpečením setkání praporů, od registrace sborů až po
posezení na zahradě za hasičskou zbrojnicí.
Ad 10) Následovaly další příspěvky a připomínky členů VV OSH:
- br. Ing. Josef Dvořák – pozvánka na I. ročník soutěže TFA v Trpíně dne 22.10.2016 se
žádostí o finanční příspěvek na pořízení cen soutěžícím ve výši 3 000,- Kč. VV OSH po
diskusi nechal k této žádosti hlasovat.
- hlasování k tomuto bodu:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 12
VV OSH žádost o finanční příspěvek v daném okamžiku neschválil. VV OSH rozhodl, aby
vedení OSH o možnosti financování akce TFA v Trpíně v dané výši rozhodlo až po zaplacení
praporu OSH dle finanční situace OSH Svitavy
- br. Jiří Lopaur – žádost o finanční příspěvek 3 000,- Kč, který bude vyčerpán pro vedoucí
mládeže ze zaměřením na zhodnocení letošního roku. VV OSH rozhodl postupovat stejně jak
v žádosti předešlé. Vedení OSH rozhodne o příspěvku v dané výši dle zůstatku finančních
prostředků OSH po zaplacení praporu
- se. Hana Flídrová – návrh na pořízení videonahrávky ze setkání praporů a následná
distribuce do SDH přes OSH Svitavy. VV OSH rozhodl, že video záznam pořídí br. Ladislav
Dvořák a prodej se uskuteční pod hlavičkou OSH Svitavy
- br. Jiří Bidmon – informace ze zasedání OORM ze dne 5.9.2016:
a) v Litomyšli se uskuteční dne 18.9.2016 kvalifikační závod CTIF - SDH Lezník si chce
postavit stánek s občerstvením
b) dotace MŠMT na volnočasové aktivity: na OSH přišlo 11 žádostí: Lubná, Sebranice, Osík,
Pustá Kamenice, Dolní Újezd, Kamenec, Jevíčko, Desná, Hartmanice, Bystré, Janov - všem
žádostem bude vyhověno a VV OSH je schvaluje s přidělením dotace ve výši 2345 Kč pro
sbory. SDH Sebranice se přiděluje dotace ve výši 2350 Kč (byli první).
- hlasování k tomuto návrhu:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 1
c) dotace MŠMT na materiálně technickou základu a provoz: veškeré dotace budou použity
na doplnění překážek OSH. Byla provedena oprava stávajících překážek a nákup měřících
pomůcek (bylo již provedeno). OORM navrhuje výkonnému výboru schválit nákup 2ks
stojanů na útok CTIF a 24ks batohů pro rozhodčí na ZPV. VV OSH schválil daný návrh a
pověřilo vedení nákupem daného materiálu dle požadavků OORM.
- hlasování k tomuto návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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d) dotace kraje na zakoupení nových překážek: OORM navrhuje VV OSH z této dotace, která
činí pro každý okres 80 000,- Kč zakoupení následujících překážek: 2ks laviček na útok
CTIF, 2ks přeskoků na štafetu CTIF, 2ks stojanů na hydrantové nástavce, 1ks bariera s
oknem eco , 1ks bariera 170/200 eco, 1ks kladina eco pro požární sport stavitelnou pro
děti i muže. VV OSH s daným návrhem OORM souhlasí.
- hlasování k tomuto návrhu:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
e) hra Plamen: v rámci okresního kola se bude hodnotit celoroční činnost
f) závod požární všestrannosti: pořádá Mladějov na Moravě, příspěvek na stravu bude ve výši
50,- Kč na osobu . Termín soutěže se z důvodů kolize s krajským superpohárem posouvá na
22.10. 2016. SDH závazně zašlou na OSH do 11.10.2016 počty hlídek které budou
startovat. Přihláška bude ke stažení na stránkách OSH. Dne15.9.2016 od 18:00 proběhne v
Mladějově na Moravě u kulturního domu schůzka pracovní skupiny ZPV
g) školení vedoucích a rozhodčích na ZPV: proběhne na stanici HZS dne 21.9.2016 od 17:00
hod v zasedací místnosti HZS Svitavy, školit bude Josef Peřina, občerstvení zajistí OSH
h) vyhodnocení ligy mladých hasičů: při soutěži v Mladějově na Moravě, proběhne zde
přeškolení vedoucích mládeže na požární útok
ch) podařilo se získat dotaci z unie sportovců ve výši 38 000,- Kč s nulovou spoluúčastí
i) příští rada OORM se sejde začátkem prosince na bowlingu a zhodnotí celý uplynulý rok
- br. Josef Jiruše – nabídka pro nové členy do OORHS, aby začala pracovat a plnit svůj účel,
dále za okres Svitavy nejsou nahlášeny žádné soutěže do ústřední rady hasičského sportu
- br. Jan Soural – poslední zasedání VV OSH bude výjezdní do jezdeckého klubu v Pazuše
dne 2.12.2016 a bude spojené s výročím narození br. Josefa Černého
- br. Pavel Řiha – představení nově zvoleného vedoucího OOROO za odstupujícího br. Ing.
Miroslava Vacka. Dále seznámil přítomné v krátkosti s prací rady a se složením rady.
Závěrem seznámil přítomné s pořádáním noční soutěže hasičských družstev 5+1 „Noční
Hlídka“ pořádané SDH Březiny ve dnech 24.9. - 25.9.2016 při spoluúčastí dalších devíti obcí.
Tato soutěž je pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického
- br. Josef Černý – je zpracován do Almanachu praporu okresu Svitavy další okrsek a to
Chornice, dále upozornil na další okrsky, které nemají vše do almanachu zpracováno
- br. Jiří Bílek - žádal o informaci k novým průkazům SDH, informace budou po zasedání
starostů v Přibyslavi
- br. Josef Bidmon - překážky OSH na Moravsko Třebovsku se uskladní na HZS Moravská
Třebová (domluveno s velitelem HZS)
- financování ZPV - přes dotační titul s nulovou spoluúčastí
- pochvala všem za účast na mistroství ČR v Ostravě
- informace z Mistrovství ČR v Českých Budějovicích - dobrá reprezentace za Pardubický
kraj
- informace k půjčování krajských strojů FOX - na rok 2017 se podařilo tyto stroje pojistit
- do Mladějova na vyhlášení výsledků OL přijede premiér vlády ČR
- pokusit se nahlásit termíny okresních soutěží do Shromáždění starostů do 12.11.2016
- nabídka na pořádání hasičských zasedání a různých akcí za zvýhodněné ceny v hotelu
Přibyslav
- br. Jan Soural - informace k zasedání Shromáždění představitelů SDH, uskuteční se
12.11.2016 v Dolním Újezdě v Sokolovně, která je kapacitně vyhovující
- br. Josef Bidmon - pro rok 2018 bude vypsán stejný dotační titul jak v roce 2016 a 2017.
Bude možné žádat o dotaci na pořízení dopravní automobily s 50% účastí obce na rok 2018.
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Ad 12) Návrh usnesení z jednání VV OSH Svitavy dne 7.9.2016
1. VV OSH Svitavy schvaluje
 program dnešního jednání VV
 ověřovatele a zapisovatele dnešního jednání VV
 delegování br. Pavla Říhy na Shromáždění představitelů SDH, kde bude volen do
funkce vedoucího OOROO
 příspěvek ve výši 50,- Kč na stravu pro jednoho soutěžícího a den na soutěž ZPV
Plamen a dorostu
 návrh žádostí na vyznamenání
 dotaci MŠMT na volnočasové aktivity pro SDH ve výši 2 345 Kč pro sbory : Lubná,
Osík, Pustá Kamenice, Dolní Újezd, Kamenec, Jevíčko, Desná, Hartmanice, Bystré,
Janov a SDH Sebranice se přiděluje dotace ve výši 2 350 Kč
 dotaci MŠMT na nákup 2ks stojanů na útok CTIF a 24ks batohů pro rozhodčí na ZPV
 nákup z krajských dotací ve výši 80 000,- Kč 2ks laviček na útok CTIF, 2ks přeskoků
na štafetu CTIF, 2ks stojanů na hydrantové nástavce, 1ks bariera s oknem eco , 1ks
bariera 170/200 eco, 1ks kladina eco pro požární sport
2. VV OSH bere na vědomí:
 kontrolu plnění usnesení
 zprávu vedoucího OORM o zabezpečení ZPV Plamen a dorostu
 zprávu o hospodaření OSH k 31.8.2016
 zprávu z přípravy Superpoháru hejtmana Pardubického kraje
 zprávu z hodnocení výročí ve sborech v roce 2016
 zprávu starosty OSH k přípravě setkání praporů SDH v Bystrém dne 17.9.2016
 připomínky členů VV OSH
3. VV OSH ukládá:
 vedení OSH vyhovět žádosti SDH Trpín o finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč dle
finančních podmínek OSH (po zaplacení praporu OSH)
 vedení OSH vyhovět žádosti vedoucím mládeže o finanční příspěvek ve výši 3 000,Kč dle finančních podmínek OSH (po zaplacení praporu OSH)
4. Součástí zápisu jsou následující přílohy:
 prezenční listina - příloha č.1
Ad 13) Starosta OSH br. Jan Soural poděkoval přítomným za účast a jednání výkonného
výboru OSH ukončil.
Zapsal: Ing. Mareček Pavel
Dne: 7.9.2016

Ověřovatelé:

br. Stanislav Jachan

………………………………..

br. Rudolf Vágner

………………………………..

br. Jan Soural

.………………………………..
starosta OSH
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