
Zápis ze zasedání VV OSH Svitavy 

ze dne 9. 3. 2022 konaného v kanceláři OSH od 15:30 hod. 

Přítomni:  Jan Soural, Jiří Bílek, Pavel Říha, Hana Flídrová, Pavel Uher, Irena Švichká, 

Ivan Havel 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Říha 

   Pavel Uher 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

3) Informace humanitární pomoc Ukrajině 

4) Informace z VVH okrsků 

5) Schválení vyznamenání 

6) Nové dotace 

7) Připomínky od členů. sborů a okrsků 

8) Různé, diskuse 

9) Závěr 

Vlastní jednání: 

1) Schůzi VV OSH zahájil starosta OSH SY Jan Soural, přivítal přítomné, kteří schválili 

program jednání. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Pavel Říha a Pavel Uher. 

2) Bylo konstatováno, že byla dokončena inventura a žádný jiný úkol není z minulosti 

nedodržen. Inventuru provedla OKRR, která neshledala žádné nesrovnalosti. 

3) Starosta Soural seznámil přítomné s průběhem humanitární pomoci Ukrajině. V České 

Třebové je zřízen centrální sklad. O celé činnosti informoval Pavel Říha, vedoucí 

OOROO. Členové VV měli možnost zhlédnout fotografie z návštěvy hasičů a hejtmana 

PK na Ukrajině. Jsou i nadále potřeba auta a kamiony s řidiči. Všem zúčastněným patří 

velké poděkování. 

4) Ivan Havel tlumočil připomínku z okrsku Dolní Újezd, aby nesplněním podmínek pro 

zpětnou výplatu příspěvků 2 Kč/člen nebyly trestány celé okrsky, ale pouze sbory, které 

včas neodevzdají členské příspěvky a hlášení. Nemá být posuzováno jako kolektivní 

vina. 

Bylo konstatováno, že změnu nastavených pravidel může provést jen shromáždění 

delegátů sborů. 

Dále Pavel Říha sdělil připomínky sborů stále ke stránkám OSH. Navrhl, aby sbory 

navrhly IT specialisty, aby se složil realizační tým, který by navrhl stránky dle přání a 

představ jednotlivých sborů. 

5) Návrhy na vyznamenání byly formálně zkontrolovány a přijaty k dalšímu zpracování. 

Hana Flídrová vznesla dotaz k návrhu vyznamenání SDH Budislav pro L. Šplíchala 

z roku 2021 (jedná se o čestné uznání KSH), které dosud nebylo realizováno, snad návrh 

má být u pí. Staré na KSH Pardubice. Starosta Soural slíbil, že se 11. 3. 2022 na jednání 

KSH zjistí, kde návrh uvízl. 



6) Nové dotace Pardubického kraje, jedná se o dotace na automatické defibrilátory a 

žadatelé by měly být obce. Rovněž je třeba sledovat další dotační tituly, např. ČEZ, 

AGROFERT aj. 

7) Do centrální evidence by měly sbory doplnit do karet členů také funkce (starosta, velitel, 

strojník, …), a odbornosti (preventista, rozhodčí …) 

8) Bylo by dobré, aby každý okrsek měl uveřejněn rozpis schůzí. Tím se předejde špatné 

komunikaci mezi okrsky a vedením OSH. Rozpis je třeba zaslat na OSH. 

9) Miloš Marvan nebyl schválen a doporučen do kursu rozhodčí instruktor 

10) OSH bude na žádost sborů pořádat zkoušky na odbornost Hasič III a ve spolupráci 

s KSH Hasič II. Místa a termíny budou upřesněny dle zájmu jednotlivých SDH. 

11) Starosta ukončil schůzi VV OSH, přítomným poděkoval za účast a konstatoval, že další 

VV OSH bude 18. 5. 2022 na OSH v 15:30 hod. 

 

 

Zapsala:  Hana Flídrová 

 

Ověřovatelé:  Pavel Říha  ____________________________________ 

 

   Pavel Uher  ____________________________________ 

 

Starosta OSH SY:  Jan Soural  ____________________________________ 


