
Zápis z jednání výkonného výboru okresu Pardubice 
konané dne 5. 4. 2018 na HZS Teplého 1526 

 
Přítomní: dle prezenční listiny 

Jednání proběhlo dle schváleného programu                                                                             schváleno 
      viz příloha č. 1. 

1. Vyřešení stížnosti p. Košťála – dopis na ústředí SH ČMS 
                                                  – zápis z ÚKRR - prošetření a kontrola na OSH Pardubice  
                                                                                                                                                    viz příloha č. 2. 

              Stížnost p. Košťála OKRR Pardubice – projednáno,                                                            viz příloha č. 3.  
                                             odpovězeno a předán dopis o kontrole                                                 viz příloha č. 4. 

Pan Košťál bude pokračovat ve VV dle stanov.    
   

2. Inventarizační komise – vše v pořádku 
 

3. Preventivní a výchovná činnost v Košicích za OSH Pardubice – starosta, náměstek starosty, 
přednášející Pavel Nejtek a Aleš Janda      

 
4. Rozpočet – bude zpracován a rozeslán členům VV OSH                                                             

              
5.  Rozpočet – ke grandu z města Pardubice – přepracovat dle schválené částky a zaslat p. Stránské 

Zajisti paní Košťálová 
 

6. Příspěvek na nadaci do Přibyslavi – částka 4000,-                                                                      schváleno 
 

7. Kontrola úkolů z minula: 
- Změna účtu u HVP                                                                                                                        splněno 
- Kniha oceněných – vytisknuta,  
- ocenění starosty vytištěno pracovnicí ke kontrole                                                              nesplněno 
- Zápisová kniha                                                                                                                               splněno 
- Karty bude skenováno 
- Sponzorování ligy PS – pivovar Pernštejn – 30 000 Kč 
- Zápisy se budou dávat na Web 

 
8. Nadřízené orgány –  

- dopis starosty KSH – liga dorostu                                                                              viz příloha č. 5. 
- svolat všechny rady KSH včetně KKRR do 20. 4. 2018 
- návrhy KOR na zlepšení činnosti 
- 26. 5. 2018 Čeperka soutěž dorostu 
- dopis k 100. výročí založení republiky 26. 5. 2018 - setkání his. praporů – Brno , přihlásit se  

do 15. 4. 2018  - každý přihlášený prapor obdrží stuhu. 
- hvězdicová jízda hist. vozidel z 5 směrů do Brna 
- divadlo v Pardubicích – poděkování starosty KSH 

 
9. Informace kanceláře 

- Objednány plastové průkazy 
- KK Plamen – informace 
- Zajistit stravu a pracovní četu na okresní kolo PLAMEN 
- Zajistit stravu a pracovní četu na krajské kolo PLAMEN 
- Strava na všechna okresní kola je 70 Kč na osobu (rozhodčí, prac. Četa) 
- Zápis o okresních soutěžích zpracuje rada soutěží a pak bude rozeslán 
- Vyhodnocení PO očima bude rozesláno                                                                        viz příloha č. 5 
- Zasloužilí hasiči – příprava krajského setkání – pracuje se 

 
 



 
 

10. Vyznamenání – čestné uznání, ŘSv. F – Vosáhlo                                                                      schváleno 
                                                                                                                                                       viz příloha č. 6 

11. Diskuze 
- Porada ligy pardubického okresu do 15. 4. 2018 schůzka vedení  OSH a štábu LPO 
- Okrsková kola – hlášení dodat  
- Krajské překážky – dnes přivezeny 
- 25. 4. 2018 ocenění Pardubický zámek – 8 lidí – v 17 hodin 
- Prapory do Brna domluvit dopravu 
- Ocenění k 100. výročí- medaile distribuovány po 22. 4. 2018 do sborů 

 
12. Další jednání VV OSH bude 28. 6. 2018 

Ověřovatelé dnešního zápisu Jiří Bolehovský, Martin Pištora,  
 
                                                       
 
 
 
                                                               Zapsal: Vlastimil Košťál 
                                                                Zápis přepsala: Hana Košťálová   
 


