
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VV OSH 

a aktivu starostů okrsku 

konaný dne 13. 5. 2022 od 17:00 hodin ve Študlově 

 

Přítomní: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu 

Program: 

1) Zahájení 

2) Zvolení ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola vyznamenání 

4) Strava na Plamen + soutěže 

5) Info o dotacích 

6) Datové schránky 

7) Příprava setkání ZH Svitavského okresu + členů nad 75 let 

8) Požární ochrana očima dětí – vyhodnocení 

9) Diskuse 

10) Závěr 

Vlastní jednání: 

1) Starosta OSH Jan Soural přivítal všechny přítomné a jednání zahájil. 

2) Ověřovateli zápisu byli schváleni Luboš Buchta a Jan Bidmon. 

3) Byly zkontrolovány doručené návrhy na vyznamenání a postoupeny k dalšímu 

zpracování. Nebyly žádné připomínky. 

4) Byla schválena částka na celodenní stravu pro rozhodčí 200 Kč/osoba, pro dorost 70 

Kč/osoba. 

5) Veškeré dotace jedou přímo na sbory. Zjistit na sborech potřebu školení vzhledem 

k žádostem o dotace. 

6) Od 1. 1. 2023 budou povinné datové schránky pro všechny spolky. Příprava školení 

k této tématice. 

7) Připravuje se okresní setkání ZH OSH SY a členů sborů starších 75 let nazvané 

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ. Toto setkání se uskuteční 23. 6. 2022 v KD v Telecím. 

Starostové sborů neprodleně nahlásí počty účastníků na OSH. 

8) Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ byla vyhodnocena v Mladějově. Tohoto 

vyhodnocení se zúčastnilo 22 dětí (více na stránkách OSH – ORP), celkem se zapojilo 

280 dětí. 20. 5. 2022 proběhne krajské vyhodnocení. 

9) Diskuse: 

a. Přítomní byli informováni o zamýšleném zvýšení členského odvodu na ústředí 

na 50 Kč. Při této příležitosti byl vznesen požadavek na přehled čerpání 

rozpočtu. Toto podpořil i starosta KSH PK Josef Bidmon, aby mohla být 

informována celá členské základna a diskutováno potřebné navýšení. 

b. 10. 9. 2022 bude ve Svitavách ve Fabrice krajské shromáždění ZH. 

c. Žádostem o vyznamenání je třeba věnovat větší pozornost, a to v oddíle 

zdůvodnění. 



d. Účastníci byli informování o změně ve vedení hasičského centra v Přibyslavi. 

Na místo po J. Pátkovi nastoupila J. Fialová. 

e. Informace z Agentury sportu: dosud se neví, kolik finančních prostředků 

dostaneme. 

f. SHČMS nemá dostatečné vlastní zdroje na spolufinancování dotací, a proto 

uvažuje o zvýšení příspěvků pro členskou základnu. 

10) Starosta OSH poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. 

 

 

 

Zapsala:  Hana Flídrová 

Ověřovatelé:  Jan Bidmon  …………………………………………………… 

   Luboš Buchta  …………………………………………………… 

Starosta OSH: Jan Soural  …………………………………………………… 


