
Zápis z 1. jednání Výkonného výboru OSH 
27. dubna 2015, OSH Ústí nad Orlicí 
 
Přítomni: viz. prezenční listina 
Omluveni: Václav Skalický, Jiří Kubík, Jiří Šára 
 
Jednání zahájil v 15 hodin starosta. 
 
1) Program, volba zapisovatele, volba ověřovatelů, 
Starosta seznámil s navrženým programem (byl uveden na pozvánce) a navrhl 
zapisovatelkou Evu Faltusovou a ověřovatele Miroslava Jirčíka a Josefa Matějku. 
 
2) Informace starosty OSH, 
Starosta seznámil VV OSH s činností: 
- probíhá řešení Příloh k registračním listům SDH, v současnosti cca 90 jich je na Ústředí 
a v pořádku, zbývá 52 dořešit se SDH (většinou chybné uvedení IČO, podpisy, vyplnění 
funkcionářů jen těch, kteří jsou v Příloze uvedeny). 
 
-seznámil s průběhem proběhlých akcí: 
a) Aktiv vedoucích mládeže 14. 4. 2015 Ústí nad Orlicí, 
- účast starosta a předseda OKRR, 
- návrh – seminář pro účtovatele dotací MŠMT – připraví starosta, 
b) Shromáždění delegátů OSH 18. 4. 2015 Chornice, 
- volba krajského vedení – Josef Bidmon, starosta KSH, Josef Syrůček, náměstek starosty 
KSH, Pavel Černohous, náměstek starosty KSH, starostové OSH, ředitel HZS Pardubického 
kraje ing. Kvasnička, 
c) Shromáždění starostů OSH 24. 4. 2015 Přibyslav, 
starosta SH ČMS – ing. Karel Richter: 
- 30 nových starostů OSH, 7 nových starostů KSH, 
- 348 481 členů (7 783 SDH, 50 248 mladých hasičů), 
- změny v umístění sídla – od 1. 1. 2015 musí být číslo popisné, bez něj nelze SDH 
přeregistrovat, 
- dotace – termínová nekázeň, 
- absolventi Univerzity dobrovolného hasiče, 
- vzdělávací hra mladých hasičů – Hasíkoviny, 
- proběhlé akce – tituly ZH, galaodpoledne hasičských sportů, Jablonecká hala, 
Reprezentační ples SH ČMS (Staré Město u Uherského Hradiště), celostátní pouť hasičů 
Svatý Hostýn, 
- Hasičský den na Konopišti – 23. 5. 2015, veletrh PYROS, 
- propagační jízda SH ČMS (z Ostravy a do Pardubic) – 29. 6. - 3. 7. 2015, 
- Liga proti rakovině, Registr dárců kostní dřeně, 
- informace k přípravě V. Sjezdu, 
ing. Jirota – ekonom SH ČMS: 
- informace k hospodaření SH ČMS za rok 2014, odvod členských příspěvků (min. ½ do 
31. 3. 2015) 
ing. Markéta Stržínková – náměstkyně starosty SH ČMS: 
- hospodaření společnosti FIRE EDIT, převod pozemku Dobrkovice, 
PhDr. Josef Juráň, předseda ÚKRR: 
- zpráva o činnosti ÚKRR za uplynulé období, 
ing. Jan Aulický, ředitel Kanceláře SH ČMS: 
přeregistrace sborů – vychází z NOZ 89/2012 Sb. 



- Stanovy SH ČMS – www.justice.cz – ke stáhnutí pro potřeby žádostí (dotace, apod.) 
- Veřejný rejstřík – převod z MV pod MS (zadáním IČO mohou SDH kontrolovat správnost 
převodu), 
- Organizační řád SH ČMS – nové znění, 
- změny se dějí proto, že neodpovídají znění NOZ – 4 dokumenty – Souhlas s umístěním 
sídla, Výpis z usnesení VVH, Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku, Čestné 
prohlášení (zatím nevyplňovat, ten se požaduje až od 6/2016), 
Registrace – provádí pouze hlavní spolek – SH ČMS, proto Městský soud Praha, 
- za změny se zatím nic neplatí (pokud to není u notáře), ověřené podpisy platí 90 dní, 
SDH jsou od poplatku osvobozeny, 
- OSH budou 1 měsíc dopředu vyzvány k předkládání, posílat průběžně (květen – okresy 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Havlíčkův Brod) 
ing. Ondráková, předsedkyně představenstva HVP, a.s. 
- obchodní úspěchy HVP (meziroční nárůst 15 %), čistý zisk po zdanění přes 9 milionů Kč, 
- problematika kmene životního pojištění, 
ing. Jan Aulický, Lubomír Janeba – V. Sjezd SH ČMS, 
- logo, příležitostné razítko, sídlo, ubytování a stravování, 
- 5 osob skrutátorů, 5 osob dalších, 
- Jednací řád V. Sjezdu, Program činnosti SH ČMS do roku 2020, Návrh usnesení V. Sjezdu, 
seznam pozvaných hostů, Volební řád (neúspěšní náměstci mohou kandidovat za členy 
VV) 
- seznámil s kandidáty na funkce volené na sjezdu: 
starosta SH ČMS 
Ing. Jan Aulický 
Bc. Petr Fanta 
Doc. Ing. Václav Liška 
Ing. Karel Richter 
 
náměstek starosty SH ČMS – volí se 5 
Richard Dudek, DiS. 
Ing. Jan Chlebo 
Lubomír Janeba 
Ing. Monika Němečková 
Ing. Jaroslav Salivar 
Jan Slámečka 
 
předseda ÚKRR 
Ing. Jan Bochňák 
Dr. Josef Jermář 
 
členové VV SH ČMS – volí každý kraj svého, stejně jako člen ÚKRR 
- Pardubický kraj – VV SHČMS – Josef Bidmon, ÚKRR – ing. Josef Dvořák, 
 
Lubomír Janeba – náměstek starosty SH ČMS 
- změna ve Statutu čestných titulů a vyznamenání, organizační jednotky si mohou 
vydávat svoje vlastní medaile, 
 
Ing. Monika Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS 
- přidělení dotace MŠMT – celkem 20 500 000 Kč (o 4 miliony více než vloni) 
- volnočasové aktivity a vzdělávání – přesná částka 
- MTZ a provoz – suma, může se přesouvat, 
- mzdy – zaměstnanci v pracovním poměru (zaměstnanec, ve smlouvě musí být uvedeno, 
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že pracuje i pro úsek mládeže) 
- od 2016 – nový program, výrazně se mění podmínky čerpání dotací (bude upřesněno, 
jedná se na úrovni komise), 
- školení Hlavních vedoucích táborů – 8. až 10. 5. 2015, 
- anketa Dobrovolní hasiči roku, 
 
d) Soutěž Ohnivá rozhledna TFA – 25. 4. 2015 Andrlův chlum, 
- účast Eva Faltusová a Jan Růžička 
 
Usnesení č. 1/2015. 
VV OSH bere na vědomí informace starosty OSH o proběhlých akcích a informace ze 
Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 24. 4. 2015. 
 
Starosta dále přednesl potřebu řešení záležitosti ohledně okrsku č. 25 (Červená Voda) – 
odstoupil starosta okrsku, je třeba provést volby nového okrskového výboru. 
 
Usnesení č. 2/2015 
VV OSH ukládá starostovi OSH zajistit v okrsku č. 25 svolání valné hromady okrsku a 
vyřešit situaci po odstoupení starosty okrsku. 
 
Starosta přednesl potřebu řešení SDH Albrechtice – nezaplacené členské příspěvky, nutné 
vyřešit, zda budou ještě pokračovat, či nikoliv. 
 
Usnesení č. 3/2015 
VV OSH ukládá Evě Faltusové projednat se starostou SDH Albrechtice řešení vzniklé 
situace. 
 
Starosta navrhl postup při schvalování vyznamenání – věrnostní stužky a čestná uznání 
OSH ponechat bez schvalování VV OSH (ČU vzít jen na vědomí), medaile ZPP a ZZ pokud 
splňují podmínky statutu, udělovat bez předchozího schválení VV OSH (potom seznam na 
vědomí), vyšší vyznamenání se schvalují přes VV OSH, je třeba počítat s delšími lhůtami 
(i dle vyjádření KSH) – na krajská vyznamenání min. 2 měsíce před udělením, na 
vyznamenání Ústředí počítat raději 4 – 5 měsíců (je závislé na jednání orgánů KSH a 
Ústředí). 
 
Usnesení č. 4/2015 
VV OSH schvaluje navržený postup schvalování vyznamenání. 
 
3) Informace z odborných rad OSH: 
 
ORV – informace z jednání ORV 14. 4. 2015 podal náměstek starosty Pavel Černohous, 
byly projednány propozice okresního kola, požadavek, aby VV OSH zajistil poháry, dále 
požadavek, aby VV OSH schválil vyslat na získání odbornosti Rozhodčí instruktor za okres 
Ústí nad Orlicí Leoše Mináře a Richarda Noska. 
 
Usnesení č. 5/2015 
VV OSH schvaluje vyslání Leoše Mináře a Richarda Noska na školení pro získání 
odbornosti Rozhodčí instruktor. 
 
ORM – informace podal vedoucí Rudolf Rajnet. Informoval o proběhlém Aktivu vedoucích 
mládeže 14. 4. 2015 na HZS v Ústí nad Orlicí, dále o přípravě okresních kol. 
 



ORP – vedoucí nebyl přítomen, starosta podal informaci o okresním vyhodnocení soutěže 
„Požární ochrana očima dětí 2015“, krajské vyhodnocení proběhne ve středu 29. 4. 2015 
od 16 hodin na OSH, následně naše OSH uspořádání slavnostní předání (termín bude 
upřesněn po krajské poradě). 
 
OKRR – informace podal předseda OKRR Josef Matějka. 22. 4. 2015 proběhlo jednání, 
byla překontrolována pokladna a podepsán předávací protokol mezi končící starostkou a 
novým starostou OSH, byla provedena kontrola zápisů z jednání za rok 2015. 
 
Usnesení č. 6/2015 
VV OSH bere na vědomí informace z  odborných rad OSH. 
 
4) Rozdělení oblastí ve Výkonném výboru OSH: 
Starosta navrhl na funkci vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů OSH čestnou starostku OSH  
Evu Faltusovou. 
 
Usnesení č. 7/2015 
VV OSH schvaluje vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů OSH Evu Faltusovou. 
 
Starosta přednesl návrh rozdělení funkcí a oblastí ve VV OSH: 
starosta OSH Jan Růžička – jednání OSH, zastupuje OSH, příprava VV OSH a jeho 
rozhodnutí, vyřizování korespondence, záležitosti vnitřní organizace – registrace, 
komunikace se sbory, zpravodaj, webové stránky, 
1. náměstek starosty OSH Václav Skalický – statutární zástupce starosty OSH, úsek 
hasičských soutěží (mládež i dospělí), 
náměstek starosty OSH Pavel Černohous – úsek represe – jednotky, spolupráce s HZS, 
člen VV OSH pro úsek mládeže – Pavel Dlabka 
člen VV OSH pro úsek prevence – František Matějka 
člen VV OSH pro vnitroorganizační záležitosti – Jiří Sazima 
člen VV OSH pro zahraniční spolupráci - Jiří Bartoníček 
člen VV OSH pro výročí sborů - Miroslav Jirčík 
vedoucí ORV – Jiří Kubík, 
vedoucí ORM – Rudolf Rajnet, 
vedoucí ORP – Jiří Šára, 
vedoucí AZH – Eva Faltusová, 
předseda OKRR – Josef Matějka, 
 
Usnesení č. 8/2015 
VV OSH schvaluje rozdělení kompetencí ve VV OSH dle návrhu. 
 
Dále starosta navrhl garantů okrsků, VV provedl rozdělení zbývajících okrsků a po 
projednání se všemi garanty bude uveřejněno na webových stránkách OSH. 
 
5) Fungování kanceláře OSH, 
Starosta OSH přednesl návrh fungování kanceláře OSH: 
- starosta – úterý 16-18, středa 13-17, čtvrtek 16-18, ostatní dny dle domluvy, vždy je 
nutné dopředu zavolat, 
- fungování do výběru pracovníka – květen,červen – paní Faltusová, od 3. 7. 2015 pondělí 
a středa paní Eva Faltusová, úterý, středa, čtvrtek pan Jiří Sazima, 
- vypsání výběrového řízení na pozici administrativního pracovníka 
- návrh náplně práce: 
1) vedení evidence členské základny – program, změny v programu, přihlašování a 



odhlašování členů, členské průkazy, 
2) administrativa vyznamenání – zapisování do programu, příprava vyznamenání, 
3) administrativa chodu kanceláře – korespondence, komunikace se sbory, 
4) cestovné, příprava materiálů pro jednání, příprava materiálů na akce, 
5) obsluha webových stránek, 
6) vedení účetnictví (do budoucna), 
 
- požadavky: 
1) středoškolské vzdělání, 
2) znalost práce s PC, 
3) řidičské oprávnění skupiny B, 
4) znalost hasičských předpisů, vnitřní organizace, 
 
- platové podmínky – 15.000,- Kč nástupní plat/40 hodinová pracovní náplň 
 
- starosta připraví návrh podmínek výběrového řízení a pošle všem členům VV OSH k 
promyšlení, na dalším jednání bude vyhlášeno výběrové řízení. 
 
Usnesení č. 9/2015 
VV OSH bere na vědomí fungování kanceláře OSH do doby výběru pracovníka a schvaluje  
přípravu výběrového řízení na pozici administrativního pracovníka kanceláře OSH. 
 
Starosta přednesl návrh na prodej kopírky, proběhla krátká diskuse. 
 
Usnesení č. 10/2015 
VV OSH schvaluje prodej staré kopírky a ukládá starostovi zjistit do příštího jednání 
odhadovanou cenu a předložit na příštím jednání. 
 
Starosta navrhl zrušení telefonního přístroje (pevné linky) – byl z důvodů faxu, dnes se 
nepoužívá (používají se maily) a navrhl náhradu telefonu mobilem. 
 
Usnesení č. 11/2015 
VV OSH schvaluje zrušení pevné telefonní linky a ukládá starostovi zajistit zrušení a 
koupi mobilu a o změně telefonu informovat sbory. 
 
Dále starosta navrhl: 
- koupi domovenek a funkčního označení pro členy OSH – VV, 
- příspěvek na telefon vedoucím odborných rad – 500,- Kč/ rok 
- cestovné pro členy VV OSH – na akce, kde reprezentuje OSH 5,- Kč/km 
 
Usnesení č. 12/2015 
VV OSH schvaluje koupi domovenek a funkčního označení pro členy VV OSH (1) a ukládá 
Evě Faltusové toto zajistit. 
Usnesení č. 13/2015 
VV OSH schvaluje roční příspěvek na telefon pro vedoucí odborných rad v částce 500,- 
Kč/rok. 
Usnesení č. 14/2015 
VV OSH schvaluje výši cestovného pro členy VV OSH na akcích, kde reprezentují OSH 5,- 
Kč/km. 
 
Starosta OSH informoval o  emailech – do kanceláře osh.uo@seznam.cz, starosta 
ruzicka.osh@seznam.cz. 
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Starosta informoval o webových stránkách OSH – problém s přístupem, je zapotřebí 
aktualizovat a přesouvat do archivu, nejsou patrné změny (co se změnilo na stránkách, 
musí se složitě proklikat všemi radami). Navrhl jednání s webmasterem na objasnění 
těchto záležitostí. 
 
Usnesení č. 15/2015 
VV OSH ukládá starostovi projednat s webmasterem možnosti změn na webových 
stránkách OSH. 
 
6) Plán akcí a jednání VV OSH na rok 2015 
Starosta představil návrh jednání VV OSH pro rok 2015 (viz. Příloha), doplnil o možnost 
školení funkcionáře – na podzim – stejnokrojový předpis, statut vyznamenání, stanovy, 
vnitřní předpisy + školení pro hospodáře (jednoduché účetnictví). 
 
Usnesení č. 16/2015 
VV OSH schvaluje plán jednání VV OSH a akcí OSH pro rok 2015. 
 
Akce v květnu 2015: 
−okrskové soutěže – jakmile budou k dispozici, budou přeposlány termíny členům VV 
OSH. 
−7. 5. 2015 – Přibyslav – udělování titulů Zasloužilý hasič – za okres Ústí nad Orlicí – Jiří 
Kubík (SDH Hrušová), Jiří Pavlišta (SDH Dolní Čermná), Ladislav Prokopec (SDH Dolní 
Dobrouč) – za OSH jede Eva Faltusová a Jan Růžička, 
−8. a 9. 5. 2015 – O pohár obce Svatý Jiří – soutěž MH – účast Eva Faltusová, Jan Růžička, 
−9. 5. 2015 – Čenkovická křeč – soutěž TFA – účast za OSH Josef Matějka. 
 
Dále starosta zmínil potřebu zajistit pořadatele okresního kola ZPV v roce 2015 -
zapotřebí oslovit sbory, kdo bude mít zájem pořádat (doladit termín s KSH ohledně 
Superpoháru hejtmana). 
 
Usnesení č. 17/2015 
VV OSH ukládá starostovi informovat sbory o možnosti pořadatelství okresního kola ZPV 
na podzim 2015. 
 
7) Příprava okresních soutěží – květen 2015, 
Starosta informoval o přípravě okresního kola v požárním sportu: 
Okresní kolo v požárním sportu – 23. 5. 2015, Mladkov 
−propozice zajištěny – zaslány okrskovým velitelům, zveřejněny na webových stránkách 
OSH, 
− přihlášky do 12.5. 2015 na OSH – 12. 5. 2015 ORV vyhodnotí, 
−rozhodčí se mají hlásit hlavnímu rozhodčímu Leoši Minářovi. 
−kancelář zajistí – diplomy, desky, stravenky, poháry, 
 
Vedoucí ORM Rudolf Rajnet informoval o přípravě okresních kol: 
Okresní kolo hry PLAMEN 29. a 30. 5. 2015, Mladkov 
- propozice zajištěny, přihlášky do 20. 5. 2015 na OSH – (resp. Odhlášky) 
- kancelář zajistí – diplomy, desky, stravenky (ORM), s sebou stopky, praporky, 
- poháry zajistí vedoucí ORM (pro dorost i MH v částce do 15.000,- Kč), 
 
Okresní kolo dorostu, 31. 5. 2015, Mladkov 
- propozice zajištěny, přihlášky do 20. 5. 2015 na OSH 



- kancelář zajistí – diplomy, desky, stravenky (ORM), vzít s sebou stopky, praporky, 
 
Starosta OSH zajistí pozvání hostů. 
Usnesení č. 18/2015 
VV OSH bere na vědomí přípravu okresních kol soutěží. 
 
8) Krajské kolo v požárním sportu a krajské kolo dorostu 13. a 14. 6. 2015 Lanškroun 
Vedoucí ORM Rudolf Rajnet podal informace k přípravě KK dorostu 14. 6. 2015: 
- propozice připraveny, 
- informace k časovému harmonogramu, 
Usnesení č. 19/2015 
VV OSH bere na vědomí informace o KK dorostu 14. 6. 2015 Lanškroun. 
 
Starosta v 17,15 hod. jednání ukončil. 
 
 
 
Zapsala:  Eva Faltusová ____________________ 
 
 
Ověřovatelé:  Miroslav Jirčík ____________________ 
 
    
   Josef Matějka ____________________ 
 
 
Starosta OSH: Jan Růžička  ____________________ 
 
 
 


