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funkcioná ři 
okrsku

podpis SDH
ostatní 
funkcioná ři 
aktivu

podpis SDH

starosta 
okrsku

Brandejs Petr

Hylváty
Bohm Miroslav  
OMLUVEN        Ústí nad       

Orlicí I.

velitel   
okrsku

Novák Jiří
Ústí nad       
Orlicí I.

Halbrštát Martin        

Černovír

zástupce 
starosty

Špinler Ivan                                 

Černovír
Hubl Bohuslav      

Hylváty

zástupce 
velitele

Kubát Miloslav

Knapovec
Maršík Milan  
OMLUVEN Hylváty

strojník
Franz Miroslav            

Černovír
Sazima Jiří         

Ústí nad       
Orlicí I.

vedoucí 
mládeže

Kašpar Daniel                 

Hylváty
Zahradník Petr      
OMLUVEN Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav    OMLUVEN                           

Knapovec

Program:
1. Okrsková sout ěž 2016 - starosta navrhl do řešit s možností opakování po řadatelství
● vyhodnocení ● dle br. Franze měl neřešenou situaci více řešit starosta okrsku

● sestra Franzová z ČV odmítá dělat pro příště rozhodčího okrskové soutěže, pokud nebude pořádat
   SDH Černovír
● pořádající SDH UO soutěž organizačně nezvládl a bez SDH ČV by se nemohla
   v daném rozsahu uskutečnit
● SDH UO bylo vytknuto, že neinformoval o neúčasti některých členů, kteří měli zajistit hladký prů-
   běh soutěže - příště na rovinu informovat a hlavně dohodnout zástupce, který převezme organizování
● pořádající SDH UO také nezajistil občerstvení, což se odrazilo v pohledu veřejnosti na celou akci
  (ta nerozlišuje, kdo pořádá - konalo se v areálu SDH ČV).
● na příštím výboru upřesníme, zda bude organizaci soutěže SDH UO opakovat nebo "pojedeme" dál
● výhrada k obsazení 2 soutěžních družstev MH SDH Hylváty - jen 1 jiný člen. Br. Brandejs slíbil přezkou-
   mání účasti MH, omluvil se br. Franzovi - účast MH byla brána jako trénink na závod OÚLMH,který se
  konal hned druhý den a soutěžily jen přítomné děti. V druhém pokusu závodily stejné děti na jiných pozicích.

2. TC okrsku - podzim 2016.
● 14/10, pořádá SDH Hylváty
● zajistit zaslání ZOZ e-mailem (např. v pdf) na sdh@hylvaty.com
● zaslání na odbor krizového řízení MěÚ a OSH od všech zúčasněných JSDHO zajistí startosta okrsku (+vyhodnocení TC)

3. Školení a p řezkoušení  odborností v okrsku:

● na www stránkách OSH seznam platných P2 a P3 s datumy přezkoušení

4. Okresní liga v p řeboru jednotlivce (MH)
● zájemci o pořádání se nahlásí na OSH
● letos zatím 2 závody (24/9 Černovír a 1/10 Mladkov)

5. Práce SDH pro t řetí osoby
● br. Franz otevřel otázku plateb za práce podle dohodnutého ceníku (pož. dohled na U21- SDH Hylváty)
● během diskuse se vyjasnilo, že SDH Hylváty fakturoval odpovídající cenu a došlo se ke konsensu, že na sportovní
   nebo kulturní akce nelze uplatňovat 100% ceníkové ceny práce (ne techniky)

●  26. listopadu 2016  od 8 h pravidelné školení (a případné přezkoušení) referentů prevence na HZS UO-předem se nahlásit                  
__ do 10/11 na email   Bogapovova@seznam.cz

● 11. a 12. listopadu  2016 zvyšování a obnova kvalifikace ved. MH (Nekoř)



Zhodnocení srazu – p řipomínky:
● starosta zúčastněné požádal, aby v rámci diskuse zachovali slušnost a v případě omylu tento uznali a omluvili se 
   za případné nepravdivé osočení jiných členů výboru
● starosta tímto nabídl svoji funkci k dispozici. Na příští schůzce proběhne hlasování, zda má ve své činnosti pokra-
   čovat nebo bude navržen na tuto funkci někdo jiny - ke schválení na VVH okrsku v únoru 2017.

Termín příští schůzky okrkového výboru:  14/11 18:15 HZ Černovír

Prosím členy výboru okrsku, aby chodili na sch ůzky p řipraveni (známé body programu dle pozvánky 
předjednané ve sborech, aby se mohli vyjad řovat za SDH k jednotlivým témat ům).

Dne: 14/9 2016

Podpis:


