Zápis ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Svitavy
konaného 13.11.2021 v Sokolovně v Jedlové od 10hod

Přítomní: dle prezenčních listin, které jsou součástí tohoto zápisu.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba komisí
3) Zpráva starosty
4) Hasičský sportovní areál
5) Vystoupení hostů
6) Nákup tiskárny průkazů
7) Oběd
8) Informace o valných hromadách sborů a okrsků
9) Plnění rozpočtu 2021
10) Návrh rozpočtu 2022
11) Vypořádání sbírky “na pomoc Moravě”
12) Plán práce na rok 2022
13) Diskuze
14) Návrh na schválení usnesení
15) Závěr
Vlastní jednání:
1) Řídící schůze, náměstek starosty OSH Pavel Říha přivítal přítomné zástupce sborů a
hosty. Program jednání byl schválen beze změn. Zapisovatelkou jednání byla pověřena
Hana Flídrová, ověřovateli zápisu byli zvoleni Milan Štěpánek a Pavel Malíšek.
2) Byla zvolena mandátová a návrhová komise ve složení Miroslav Vacek, Jiří Bílek a
Jaroslav Šimon. Mandátová komise konstatovala, že ze 136 sborů OSH je přítomno 89
sborů, s hlasovacím právem 73 sborů, takže účast je 53% a schůze je usnášeníschopná.
3) Starosta OSH Jan Soural vystoupil se svou zprávou, ve které vyzdvihl úlohu hasičů při
distribuci ochranných pomůcek proti covidu v roce 2020 a 2021. Informoval přítomné
o soutěžích v uplynulém období, zvláště pak o pořádání MČR v TFA ve Svitavách, dále
podal informaci o nově vyznamenaných ZH, informoval o sjezdu SH ČMS a o volbě
nové starostky M. Němečkové, prvním náměstkem byl zvolen Josef Bidmon, do
ústřední revizní rady J. Dvořák, do ústřední rady sportu J. Paulíček. Vedoucím ústřední
odborné rady OO byl jmenován Pavel Říha. Starosta poděkoval za práci pro sdružení
všem hasičům OSH SY.
4) Pověřený náměstek starosty Miroslav Vacek podal informace o jednání se starostou
města Svitavy Davidem Šimkem o možném dlouhodobém pronájmu městem
nevyužívaného prostoru u Rosničky tj. za HZS, kde by v budoucnu mohl vzniknout
hasičský sportovní areál. Shromáždění představitelů přijalo tento návrh.
5) Prvním hostem vystupujícím na Shromáždění byl starosta Jedlové p. R. Horníček , který
hasiče pozdravil a vyzdvihl dobrou spolupráci. Dalším hostem zastupujícím HZS byl
pan Radiměřský, dále vystoupil starosta KSH Pardubice Josef Bidmon, který
pojednával o hasičských školách v Bílých Poličanech a Jánských Koupelích, o jejich

prosperitě a potřebnosti. Upozornil také na to, že vzhledem k žádostem o dotace bude
také potřeba, aby si sbory zřídily datové schránky. Sdělil také, že PK zakoupil pro
hasiče 6 velkých nových stanů. Se svou zdravicí tradičně také vystoupil hejtman PK
Martin Netolický, který poděkoval za spolupráci a pomoc při boji proti Covid 19.
6) Starosta OSH SY seznámil přítomné s návrhem na pořízení tiskárny průkazů. K tomuto
tématu diskutoval Jiří Bidmon a Josef Bidmon s tím, že tiskárnu KSH nekoupí.
Shromáždění představitelů sborů neschválilo nákup tiskárny. Hejtman PK Martin
Netolický přednesl návrh na možnost tisku průkazů přímo na úřadě PK.
7) Následovala přestávka na oběd.
8) Starosta OSH SY Jan Soural informoval sbory o stejných termínech VH sborů tj. do
31. 1. 2022, okrsků do 28. 2. 2022. Upozornil na nutnost zaslání na OSH hlášení o
činnosti sborů, registraci, účetní závěrku a odeslání členských příspěvků do 31.1.2022.
9) Vedoucí ORKR J. Dvořák podal sborům informace o plnění rozpočtu za rok 2021.
10) Návrh rozpočtu na rok 2022. Shromáždění představitelů schválilo přednesený návrh
rozpočtu.
11) Starosta OSH informoval o stavu účtu – sbírka pro Moravu. Do konce roku rozhodne
VV o vypořádání účtu.
12) Starosta Jan Soural seznámil Shromáždění s plánem práce na rok 2022. Podrobné znění
na stránkách OSH.
13) Starosta OSH upozornil na kolize termínů některých soutěží. Také upozornil na některé
nové věci v hlášeních sborů o činnosti a názorně demonstroval projekcí, jak se
orientovat na stránkách OSH. Dále v diskuzi vystoupil s příspěvkem Jiří Lopaur,
starosta okrsku Čistá. Kritizoval nové složení VV a tedy špatné předávání informací do
jednotlivých okrsků.
14) Návrhová komise přednesla Návrh usnesení ze Shromáždění představitelů sborů OSH
SY – celé usnesení viz příloha. Shromáždění představitelů:
schvaluje:

zprávu starosty
pokyn pro zabezpečení VH sborů
návrh rozpočtu na rok 2022
vypořádání účtu - na pomoc Moravě – provede VV
plán činnosti na rok 2022

bere na vědomí:

zprávu OKRR
návrh na jednání o hasičském areálu
informace KSH
informace o čerpání rozpočtu za rok 2021

ukládá:

sborům přípravu VH do 31.1.2022 a odvod příspěvků do téhož
data
OSH SY aktuálně vkládat zápisy na stránky OSH

pověřuje:

starostu a náměstky jednáním ohledně sportovního areálu

15) Řídící schůze Pavel Říha po vyčerpání všech bodů programu jednání ukončil,
přítomným poděkoval za účast.

Zapsala:

Hana Flídrová

Ověřovatelé zápisu: Milan Štěpánek

Starosta OSH:

……………………………………..

František Malíšek

……………………………………..

Jan Soural

……………………………………..

