ZÁPIS Č.4 ZE ZASEDÁNÍ VV OSH SVITAVY, konaného 30.8 2017 na HZS SVITAVY v 15.30
hod:
Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu, dva neomluveni: br.Hořínek
a br.Lopaur
VV OSH Svitavy vzal na vědomí zastoupení dvou členů z důvodu nemoci: Jaroslav
Šimperský - zastoupen Hanou Pokornou a ing.Pavel Mareček zastoupen Josefem
Tichým.

Program jednání: 1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
3. Úkoly od vyšších orgánů
4. Příprava a zabezpečení ZPV PLAMEN a dorostu
5. Čerpání rozpočtu OSH v prvním pololetí 2017
6. Příprava setkání hasičských praporů
7. Příprava Superpoháru hejtmana
8. Pracovnice kanceláře OSH SY
9. Zhodnocení oslav sborů
10. Schválení vyznamenání
11. Připomínky od členů, sborů a okrsků
12. Různé
Vlastní jednání:
1. Zasedání VV OSH zahájil starosta OSH SVITAVY Jan Soural. Byl schválen program jednání a
navržená zapisovatelka Hana Flídrová a ověřovatelé zápisu br. Pavel Říha a br. Pavel Uher.
2. Za nepřítomné vedoucího OORM a bratra Hořínka provedl hodnocení Pavel Uher OLSM i
OLS a zdůraznil vyřešení zasílání výsledků na OSH za účelem vyvěšení na stránky.
3. Bylo připomenuto vyúčtování programu č.8, povinností pro sbory nejen s podvojným
účetnictvím, dále odkaz na stránky www.dh.cz, pro všechny sbory.
4. ZPV PLAMEN a dorost – informace podal bratr Uher, bude se konat 7.10. 2017
v Hartmanicích, vše připraveno a dle schváleného rozpočtu příspěvek na stravu činí 60 Kč na
dítě.
5. Tento bod jednání se odkládá na příští jednání VV OSH z důvodu nemoci a nepřítomnosti
ing. Dvořáka.
6. Bratr Pavel Říha podrobně informoval o průběhu příprav Setkání hasičských praporů, které
se uskuteční 23.9 2017 ve Svitavách.
7. Také přípravy Superpoháru hejtmana v Jaroměřicích jsou v pořádku.
8. VV OSH SVITAVY schválil na post inspektorky a pracovnice kanceláře OSH paní Janu
Havlíčkovou z Jevíčka, kterou sehnal a doporučil Jiří Lopaur.
9. Jednotliví členové kladně hodnotili oslavy sborů, do kterých byli delegováni.

10. Návrhy na vyznamenání, které byly v souladu se Statutem byly schváleny. Jeden zamítnut
z důvodu nesplnění věkové hranice.
11. Za zástupce vedoucího AZH byl vybrán na návrh OORHM br. O. Kladivo i když byl
starostou OSH osloven J. Flídr.
Dosud nebyly vyúčtovány volnočasové aktivity sborů, metodický pokyn ještě nevyšel.
28.9. 2017 proběhne v Jevíčku oslava 45. výročí celostátní hry PLAMEN. Oslava je pro
Pardubický kraj a má se jí zúčastnit 10 dřívějších vedoucích z každého okresu.
Výkonný výbor schválil mimořádnou odměnu starostovi Janu Souralovi 5000 Kč za práci na
OSH bez účetní.
25.11. 2017 proběhne v areálu Fabriky ve Svitavách seminář pro velitele JSDH Pardubického
kraje.
S ohledem na dění na krajské soutěži v PS v Chrudimi sestra Flídrová velmi ostře kritizovala
Směrnici požárního sportu a to čl.7 odst. 4, někteří členové VV se seznámili s těmito předpisy
poprvé. Upozornila, že dle jejího názoru není žádost o přestup v souladu s právními předpisy
ČR a porušuje zákon 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Žádost bude posílat na ústředí
bez vyplnění os. údajů, pouze s číslem členského průkazu a požádala zástupce okresu a
kraje o další informace. Starosta doplnil, že toto opatření je dle vyjádření vyšších orgánů
zavedeno z důvodu zamezení podvodů z dotacemi.
12. Starosta OSH poděkoval za účast a jednání ukončil.

Zapsala:…..Flídrová Hana…….

Ověřovatelé:
Uher Pavel ………………………………

Říha Pavel ……………………………….

Soural Jan ………………………………

