
 
Zápis z jednání na shromáždění delegátů sborů 

dne 12.11.20122 v Březové nad Svitavou 
 

 
Přítomnost: Z pozvaných 136 delegátů bylo přítomno 99 delegátů (tj. 72,79411 %), to znamená, že 
shromáždění bylo usnášení schopné.  
 

Ad 1) Jednání bylo zahájeno v 10.00 hod. br. Janem Souralem starostou OSH Svitavy, který celé 
jednání řídil. Přivítal delegáty sborů a přítomné hosty na shromáždění, poté byla povstáním a 
minutou ticha uctěna památka za zemřelé hasiče. Následně seznámil přítomné s programem. 
 
1. zahájení a uvítání hostů a delegátů  
2. volba návrhové komise a schválení programu  
3. zdravice starosty obce 
4. zdravice hostů 
5. zpráva o činnosti za předchozí období 
6. zpráva OKRR za předchozí období 
7. změna výše odvodu členských příspěvků  
8. návrh rozpočtu na rok 2023  
9. diskuse  
10. návrh usnesení a jeho schválení  
11. závěr  
 

Ad 2) K programu nebylo připomínek a byl delegáty schválen. 
Poté následovala volba mandátové a návrhové komise (Ing. Vacek Miroslav, Božena Pospíšilová, 
Jaroslav Hudeček),  zapisovatele (Havlíčková Jana) a ověřovatele (Štěpánek M., Tinkl Jiří).  
 
Ad 3) Po zahájení shromáždění přednesl zdravici starosta obce Březová nad Svitavou a popřál 
účastníkům mnoho zdaru.  
 
Ad 4) Poté vystoupili hosté: manželé Jágrikovi – informace o HVP a projektu SIGI.  
Po nich vystoupil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický PH.D. sdělil, že pro sdružení 
v Pardubickém kraji uvolní kraj cca 600 tis. Kč+ další dotační programy na rok 2023. Taktéž poděkoval 
za spolupráci při mimořádných událostech. 
   
Ad 5) Zprávu o činnosti přednesl starosta OSH Svitavy Jan Soural,  přítomným poreferoval o činnosti 
v roce 2022 (viz. zpravodaj OSH Svitavy) a plánech na rok 2023. Poděkoval všem hasičům za 
spolupráci při pomoci Ukrajině. Dále řešil organizaci PS 2023 (rozdělit dospělé a dorostence – ano x 
ne). Informoval přítomné o potenciálním vzniku komise pro úpravu stránek OSH, o úspěších okresních 
soutěžících v národních kolech (3 m. - výstup na věž – Anna Eisnerová, SDH Bystré a 3m MČR TFA – 
Martina Švábová, SDH Trpín.), o nových zasloužilých hasičích a zemřelých ZH, inventarizaci, postup 
při zajištění vybudování stadionu OSH a daňových přiznáních (oznámení na FÚ). 
Dále podal informace: 
- hlášení se má podávat pouze přes centrální evidenci 
-je nutné odevzdat do 31.1.2023 „registrační list MH“ a „sportovních oddílů“ 
-důležitých součástech vyúčtování dotací (prezentace MŠMT, prezenční listiny účastníků, dílčí 
dohody, garanti, popis dokladů zkratkami) 
-přehled o majetku a závazcích se za rok 2022 bude podávat datovými schránkami. 



O práci  jednotlivých odborných rad pohovořili jejich vedoucí.  
 
Ad 6) Zprávu o plnění rozpočtu v roce 2022 a činnosti OKRR přednesl předseda OKRR Ing. Josef 
Dvořák.  
 
Ad 7) Vzhledem ke zvýšení povinného odvodu na SH ČMS  + inflace bylo navrženo zvýšení členského 
příspěvku na 200,- Kč na člena a rok.  Poté následovala rozprava a hlasování k tomuto návrhu. Návrh 
byl schválen počtem: 73 hlasů pro zvýšení, 7 hlasy byly proti a 19 hlasů se zdrželo hlasování. 
  
Ad 8) Jako další bod jednání byl návrh rozpočtu na rok 2023 -přednesl předseda OKRR Ing. Josef 
Dvořák.  
Rozpočet byl schválen takto: pro 93 hlasů, proti 2 hlasy, 4 hlasy se zdržely hlasování. 
  
Ad 9) Následovala diskuse, kde zazněly různé připomínky a návrhy.  
Pan Josef Bidmon poděkoval všem za práci a informoval o dotacích (Můj klub, MŠMT, kraj – NNO, 
ZPV bude jako volnočasová aktivita). Zhodnotil krajské setkání ZH 2023, které se konalo ve Fabrice ve 
Svitavách, toto setkání bylo hodnoceno velmi kladně. 18.8.- 19.8. se bude konat Pyrocar. Nájemci 
hotelu Přibyslav podali výpověď, nutnost obsazení hotelu novými nájemci. Pokračování podané 
žaloby JUDr. Goláněm. Kontrola využití dotací MŠMT 2017 – 2021. 
Pan Ivan Havel informoval o dětské soutěži – liga šedesátek, TFA dětí.  
Pan Počka Michal pronesl příspěvek k možnosti zvýšení počtu zasloužilých hasičů OSH Svitavy. 
 
Ad 10) Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Svitavy konaného dne 12.11.2022 v 

Březové nad Svitavou po projednání přednesených zpráv o činnosti OSH a následné diskusi přijímá následující 

usnesení. 

Shromáždění představitelů schvaluje: 

1. Zprávu starosty o činnosti Okresního sdružení hasičů ve Svitavách a účetní závěrku OSH za rok  
2022. 
2. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady za rok 2022. 
3. Plán činnosti OSH na rok 2023. 
4. Zvýšení odvodu členských příspěvků ze sborů na OSH ze 130,-Kč na 200,-Kč za rok s účinností od 
1.1.2023. 
5. Rozpočet OSH Svitavy na rok 2023:  na straně příjmů ve výši: 1.572.000,-Kč 
      na straně výdajů ve výši: 1.572.000,-Kč 
 
Shromáždění představitelů ukládá: 
1. Starostům sborů a okrsků: 
a) Zabezpečit provedení valných hromad sborů v termínu do 31.1.2023 a v termínu do 28.2.2023 
provedení valných hromad okrsků. 
b) Zajistit v termínu do 31.1.2023 odvod členských příspěvků ve prospěch OSH ve Svitavách ve výši 
200,-Kč za každého člena sboru. 
2. starostovi OSH a členům výkonného výboru: 
a) Vyhodnotit návrhy, požadavky a připomínky vzešlé z jednání valných hromad sborů a okrsků. 
b) Na všechny podněty ze sborů a okrsků odpovědět buď písemně nebo osobně na jednání výkonného 
výboru sboru, nebo okrsku. 
 
 
 



 
Shromáždění představitelů doporučuje: 
Všem sborům a okrskům po obdržení přístupových kódů datové schránky, tuto si aktivovat a aktivně 
využívat při komunikaci se státní správou. 
 
Hlasování:    pro návrh:  94 
     proti návrhu    0 
     zdrželo se hlasování   5 
 

Návrh usnesení byl schválen. 
 
 
Ad 11) Na závěr vystoupil starosta OSH Svitavy a ještě jednou poděkoval všem delegátům a 
samozřejmě i všem aktivním členům SH ČMS za práci v roce 2022 a popřál mnoho úspěchů v roce 
2023. 
 
 


