
Zápis č. 1/2023 z jednání VV OSH 

konaného dne 1. 3. 2023 od 15:30 na OSH ve Svitavách 

 

Přítomní: Soural, Říha, Bílek, Vacek, Bidmon Jan, Flídrová, Švichká, Uher, Kozlovský, Havel, Šimon, 

Počka, Čermák 

Omluveni: Buchta, Paulíček 

Hosté: Bidmon Josef, Bednář Jan (za Luboše Buchtu) 

 

Program:  

1) Schválení programu jednání a ustanovení ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

3) Projednání stížností na mM.M. 

4) Inventury a práce OKRR 

5) Školení 

6) Pracovnice OSH 

7) Sportovní areál 

8) Příspěvky pro okrsky 

9) Soutěže PLAMEN, dorost, PS, krajský dorost a Superpohár 

10) Vyznamenání 

11) Různé a diskuse 

12) Závěr 

 

Vlastní jednání: 

1) Starosta OSH Jan Soural přivítal přítomné a zahájil jednání VV OSH. Ověřovateli zápisu 

byli ustanoveni František Kozlovský a Jiří Bílek. Program jednání byl schválen. 

2) Při kontrole úkolů z minulého jednání bylo konstatováno, že všechny úkoly byly splněny. 

3) Předvolaný Miloš M. se opět nedostavil, což nahrává podezření, že stížnosti vznesené proti 

němu nejsou zcela liché. VV OSH byl seznámen s celou problematikou a konstatoval, že 

nevhodné chování vrhá špatný stín na celé OSH. Proto nebude M.M. nikde stavěn jako 

rozhodčí a to i kvůli jeho podvodnému získání kvalifikace. Co se týká nevhodného chování 

k ženám, bude toto řešeno až po jeho vysvětlení, aby se předešlo i možnému řešení trestního 

oznámení. 

4) Inventury k dnešnímu dni nejsou provedeny, není ani účetní závěrka za OSH SY. OKRR je 

ve fázi nečinnosti, její vedoucí Ing. Dvořák vůbec nekomunikuje. VV OSH pověřil starostu 

OSH svoláním okresní OKRR a provedením inventury do 31. 3. 2023. Co se týká 

finančního hospodaření, je třeba provést důkladnou kontrolu, zvláště pak když se mění 

hospodářky OSH. 



5) Prvním školením je školení vedoucích mládeže 3.-4.3. v Čisté. VV schválil částku na 

občerstvení dle návrhu OORM, 4.3. školení preventistů v Jevíčku. Další školení je školení 

rozhodčích a to 1. 4. 2023 – jedná se o krajské školení vybraných rozhodčích. 

6) K 31. 5. 2023 končí pracovní poměr pracovnice kanceláře OSH. Starosta zahájil jednání 

s novou kandidátkou na pracovnici.  

7) Starosta OSH předložil VV nástin architektonického řešení nového hasičského areálu ve 

Svitavách. Byl pověřen starosta OSH a všichni 3 náměstkové k jednání s městem Svitavy 

a jednání by se měl účastnit i hejtman PK. Tato schůzka je nutná co nejdříve. Josef Bidmon 

přislíbil spolupráci na sjednání schůzky s kanceláří hejtmana. 

8) Příspěvky pro okrsky – okrsek Litomyšl kritizoval systém přidělování příspěvků. Musíme 

konstatovat přesně jako loni, že toto rozhodnutí bylo schváleno nejvyšším orgánem OSH, 

což je shromáždění delegátů sborů a pouze toto shromáždění může změnu provést. 

9) Krajská soutěž dorostu se bude konat na stadionu SPŠCH v Pardubicích. PLAMEN se bude 

konat v Křenově (náhradou je Vítějeves). Okresní soutěž dorostu a PS – Cerekvice nad 

Loučnou. ZPV bude na Horkách u Cerekvice. Superpohár hejtmana – možní pořadatelé 

jsou Kamenec, Hartmanice nebo Boršov. Budou ještě prověřena všechna sportoviště. 

Zástupce OORM navrhl jednání o pořadateli závodu na 60 m – Jevíčko nebo Polička. 

Starosta informoval, že soutěž kvalifikace na 60 m schválil krajský VV a není v silách OSH 

toto rozhodnutí změnit. 

10) Všechny předložené návrhy na vyznamenání byly schváleny. 

11) Diskusi započal za HZS plk. Čermák. Informoval o situaci v dotační oblasti. Dále 

informoval o budování nové stanice HZS ve Svitavách vzhledem k nově vznikající D35 a 

informoval o náboru nových hasičů pro celý Pk. Na školení velitelů JPO II a III proběhne 

vylosování účastníků soutěže ve vyprošťování. Diskutoval také o školení pro nové velitele, 

které se odsouvá až na konec roku. Dále byl zodpovězen dotaz vzhledem k platbám za 

datové schránky. Bylo sděleno, že pokud sbory budou korespondovat s úřady, datové 

schránky budou zdarma. Pokud budou sbory komunikovat mezi sebou, pak je tato služba 

zpoplatněna 5 Kč za zprávu. Dále se znovu diskutovalo o sportovním areálu a jeho realizaci. 

12) Starosta OSH SY poděkoval přítomným za účast a jednání v 18:30 ukončil. Příští schůze 

VV OSH bude společně se starosty okrsků 5. 5. 2023 od 16:00 na Študlovské Rychtě. 

 

 

Zapsala:  Hana Flídrová 

 

Ověřovatelé zápisu: František Kozlovský  …………………………………. 

 

   Jiří Bílek   …………………………………. 

 

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


