
ZÁPIS 
ze zasedání VV OSH Svitavy  konaného 14.6.2021 v 15.30 hod v kanceláři OSH Svitavy 

 
           Přítomní:     dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu 
           Program:     1/  uvítání přítomných, zahájení jednání  
                                2/ ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
                                3/ hodnocení soutěže PLAMEN 
                                4/ hodnocení soutěže PS 
                                5/ schválení financí na děti, PS 
                                6/ návrh na nákup radiostanic 
                                7/ volnočasové aktivity 
                                8/ OLS a OLSM 
                                9/ reklamní banery 
                              10/ různé 
                              11/závěr 
Vlastní jednání: 
 
1/  Přítomné uvítal starosta OSH a jednání VV zahájil. 
2/ Zapisovatelkou byla schválena H .Flídrová, ověřovateli L .Buchta a I. Švichká 
3/  Hodnocení soutěží provedli P.Uher a J.Paulíček. Bylo konstatováno, že byl dobře naplánován 
časový harmonogram. Tento způsob závodu ocenili vedoucí kolektivů a byly vzneseny první návrhy na 
oddělení disciplín CTIF 
4/ Dobře bylo hodnoceno i okresní kolo v PS. Do dalšího kola za muže postupuje Sádek a Dolní .Újezd, 
za ženy Kamenec a Bezděčí. 
5/ VV schválil částku 20000 Kč na ceny pro mládež a 10000 Kč na ceny pro PS. Současně bylo 
konstatováno že všechny Rady musí dávat požadavky na finance předem. 
6/ VV schválil možný nákup radiostanic  do částky 72000 Kč a jednáním s dodávající firmou pověřil 
starostu OSH. 
7/ Částka na  volnočasové aktivity pro mládež je 80000 Kč. Pavel Uher byl pověřen, aby kontaktoval 
všechny sbory , aby případné žádosti mohly být schváleny na příštím zasedání VV OSH 12.7.2021. 
8 / OLSM letos nebude, soutěže budou jen jako pohárové. OLS dospělých odstartuje 4.7.2021. VV 
odsouhlasil s OLS spolupráci tak jako tomu bylo před rokem 2020 a  na vyhodnocení OLS schválil 
částku 15.000 Kč. 
9/ VV schválil výrobu dvou reklamních banerů -pověřen Pavel   Říha. 
10/ VV rozhodl, že příspěvky sborům /2Kč/člen / budou rozděleny až  po rozhodnutí KSH zda vyplatí 
příspěvky ve výši 10Kč na člena. 
Žádáme starosty okrsků aby nahlásili termíny okrskových schůzí na OSH, aby mohly být navštíveny 
představiteli OSH. 
11/ Starosta Jan Soural poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. 
 
 
          Zapsala: Hana Flídrová 
 
 
           Ověřovatelé zápisu:         Luboš Buchta......................................   
 
 

Irena Švihká……………………………………. 
 

 
            Starosta OSH Svitavy:    Jan Soural.............................................   


