
Zápis ze zasedání VV OSH 

konaného 3. 11. 2021 v kanceláři OSH Svitavy od 15.30 hod 

Přítomní:  dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu. 

Program jednání:  

1) Schválení programu jednání, zvolení ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání   

3) Informace ze SS 23.10 2021 v Přibyslavi 

4) Zhodnocení soutěží a lig roku 2021 včetně Superpoháru 

5) Příprava Shromáždění představitelů sborů 

6) Příprava VH sborů a okrsků 

7) Schválení vyznamenání 

8) Připomínky od členů, sborů a okrsků 

9) Různé, diskuze 

10) Závěr 

Vlastní jednání: 

1) Program jednání byl schválen bez připomínek. Ověřovateli zápisu byli ustanoveni Ing. Bc. 

Miroslav Vacek a Mgr. Jakub Paulíček. 

2) Bylo zkontrolováno plnění úkolů z minulého jednání. 

3) Starosta OSH Jan Soural podal informace ze Shromáždění starostů z 23. 10. 2021 v Přibyslavi. 

4) Hodnocení soutěží a lig za rok 2021 a Superpoháru provedl Ivan Havel a Jakub Paulíček. VV OSH 

vzal na vědomí, že pro rok 2022 bude 10 pořadatelů OLS. 

5) Vzhledem k vývoji epidemiologické situace zatím platí termín 13. 11. 2021 pro pořádání 

Shromáždění představitelů sborů v Jedlové. Pozvánky byly rozeslány do všech sborů a okrsků, 

řídícím schůze byl zvolen náměstek starosty OSH Pavel Říha, ostatní orgány budou nominovány a 

zvoleny na místě. 

6) Pro konání výročních hromad sborů a okrsků platí obvyklé termíny. Nejpozději do 31. 1. 2022 

sbory odevzdají členské příspěvky a hlášení o činnosti. Sbory a okrsky musí pro své schůze 

respektovat hygienická a epidemiologická opatření platná v danou dobu. 

7) Všechny návrhy na vyznamenání doručeny na jednání VV OSH byly schváleny včetně jedné 

výjimky. SDH Sádek navrhuje udělení medaile Za příkladnou práci im memoriam Petru Hauptovi. 

8) VV schválil vyplacení příspěvkům okrsků, které splnily podmínky ve výši 2Kč za člena, kraj zatím 

příspěvky neuvolnil. Byl vznesen požadavek na informovanost sborů při vyhotovení vyznamenání. 

Starosta informoval o tom, že všechna vyznamenání nejsou na OSH dohromady. Nejprve jsou 

okresní, potom krajské a pak celostátní. Jakmile jsou všechny pohromadě, snaží se OSH 

kontaktovat sbor k vyzvednutí. Pokud si je chtějí vyzvednout dříve, musí kontaktovat OSH sami. 

9) Opět bylo diskutováno pořízení tiskárny průkazů. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně bude 

rozhodovat Shromáždění představitelů. Vedoucí Rady mládeže informoval, že přihlášený pořadatel 

jarního kola SDH Trstěnice odmítl pořadatelství. OSH shání pořadatele jarního kola PLAMEN 

s dostatečnou kapacitou, proto na Shromáždění 13. 11. v Jedlové budou osloveny všechny sbory. 

VV OSH byl také informován o personálních změnách na HZS ve Svitavách. Vedoucí HZS SY 

Jedlička také informoval o možnostech výstavby nové stanice HZS. Bylo také diskutováno nové 

umístění sídla OSH. 

10) Po vyčerpání programu jednání starosta OSH poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. 

 

zapsala:   Hana Flídrová  ………………………………. 

 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Vacek  ………………………………. 

 

Jakub Paulíček  ………………………………. 

 

starosta OSH SY:  Jan Soural  ………………………………. 


