
Presenční listina ze srazu okrsku číslo    …… 11 …….

číslo schůzky …..………3/17………
konané dne … ……12/9 2017 ….. hod. … 17:30 ……..  v obci ……… HZ Knapovec …………….

funkcionáři 
okrsku podpis SDH

ostatní 
funkcionáři 
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                                      
OMLUVEN                              Černovír

Hubl Bohuslav      

Hylváty

zástupce 
velitele

Kubát Miloslav                                                    

Knapovec
Maršík Milan  

Hylváty

strojník
Franz Miroslav            

Černovír
Sazima Jiří         

Ústí nad       
Orlicí I.

vedoucí 
mládeže

Kašpar Daniel                             
OMLUVEN   Hylváty

Zahradník Petr  
OMLUVEN      Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav                                                                          

Knapovec

   hosté:  

Program:
- podzimní TC (pořádá SDH Knapovec, předpokl. termín 6/10) 
- nový účet OSH UO; čl. příspěvky už platit na nový - č. účtu stejné, jen přechod od ČS ke GE (starý  
  účet 1320395309/0800 --> nový účet 1320395309/0600) 
- nabídka na bezplatný účet pro SDH u GE prodloužena do 30/11 (pokud ještě někdo platíte v bance 
  za vedení účtu ...) 
- nové čl. průkazy (výměna do konce r. 2018, ale nenechávat to na posl. chvíli (od nás má splněno  
  SDH ČV) 
- účetní uzávěrku nemá odevzdáno 59 SDH ze 145 na okrese. Od nás Knapovec. 
- nový přístup do evidence máte všichni? Nebo tam lezete přes KPO? Má zatím 59 SDH/145 na okrese 
- MH odborky - od letošního ročníku bude provádět přezkoušení MH pouze ORM (ne samostatně  
   ve sboru! - počítat s větší čas. náročností) 
- schůzka okrskových preventistů a ORP na OSH UO 10/10 (obsazení fkce okrskového preventisty + 
  technik ochrany obyvatelstva) 
- ORP pro techniky OO uspořádá školení; termín v přípravě. Na okrese zatím 23 techniků získalo 
  odbornost TOO) 
- odbornosti H2+H3 (jaro 2018). Máme z okrsku nějaké zájemce? 
- příprava VVH (dejte si prosím do kupy termíny VVH SDH do 30/9) 
- dokumemnty z VVH odevzdat na OSH do 15/1 2018. V případě pozdějšího termínu VVH do týdne 
  po jejím konání. 
- u žádostí na vyznamenání ZDŮVODNĚNÍ, žádosti schvalované VV SH ČMS nejlépe do 30/9, aby 
  se to stihlo do výroček ... 
- podávat na OSH hlášení nejen z TC, ale i o výcviku jednotek (SDH i JSDHO). Formuláře na 
  http://www.oshusti.cz/represe/cviceni (pokud nejsou v okrsku 2 TC za rok, tak doplnit zápisem  
 o výcviku  JSDHO 
- způsob vracení příspěvku za včasné placení čl. příspěvků; okrsek nemá právní subjektivitu => nelze  
  vyplatit okrsku "aby to rozdělil mezi sbory". Je několik možností. Poté, co s nimi starosta přítomné  
  seznámil, byl odsouhlasen jeho návrh - výplata z OSH přímo na účet jednotl. SDH . 
- při včasném zapl. čl. příspěvků se bude vracet 2,- Kč/člena 
- při odevzdání násl. dokumentů z orskové soutěže 3,- Kč/člena (propozice, výsledková listina,  
  seznam rozhodčích) 
- malá účast na okr. kole v PS; pro zvýšení za účast na okr. kole dostane sbor zpět 5,- Kč/člena 
- OKRR bude provádět namátkově kontroly vyúčtování dotací MŠMT (ne program 8 - jen VA, MTZ,  
  letní  tábory) 

http://www.oshusti.cz/represe/cviceni


Zhodnocení srazu – připomínky:
● ve sborech zjistit zájemce, který by se věnoval úkolům preventisty okrsku nebo nově technik ochrany obyvatelstva

Termín příští schůzky okrkového výboru:  dle potřeby

Prosím členy výboru okrsku, aby chodili na schůzky připraveni (známé body programu dle pozvánky 
předjednané ve sborech, aby se mohli vyjadřovat za SDH k jednotlivým tématům).

Dne: 12/9 2017
Podpis:

- malá účast na okr. kole v PS; pro zvýšení za účast na okr. kole dostane sbor zpět 5,- Kč/člena 
- OKRR bude provádět namátkově kontroly vyúčtování dotací MŠMT (ne program 8 - jen VA, MTZ,  
  letní  tábory) 


