
 

  

 

 

Schůze 3/2016 - ORR OSH Ústí nad Orlicí  

 

konaná dne 19. dubna 2016 od 16:00 hodin v Ústí nad Orlicí. 

 
Přítomní členové Odborné rady represe: 

 

Kubík Jiří  - vedoucí ORR  ________ANO__________, 

Beneš Miloš  - člen ORR  ________ANO__________, 

Franz Miroslav - člen ORR  ________omluven_______, 

Ing. Makeš Vladimír - člen ORR   ________omluven_______, 

Minář Leoš  - člen ORR   ________ANO__________, 

Nosek Richard - člen ORR  ________ANO__________, 

Pirkl Milan  - člen ORR  ________ANO__________, 

Skalický Luděk - člen ORR  ________omluven_______, 

Štefek Josef  - člen ORR  ________omluven_______, 

 

 

Přítomní hosté: 

 
 

 

 

Mgr. Růžička Jan  ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Ostatní hosté: 
 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

Okresní sdružení 
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Program: 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem ............................................................................. 2 

Ad. 2. Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu ................................................. 2 

Ad. 3. Příprava na krajské kolo v požárním sportu ................................................................ 2 

Ad. 4. Diskuse ........................................................................................................................ 2 

Ad. 5. Závěr ............................................................................................................................ 2 

 

Ad. 1. Zahájení a seznámení s programem 

Vedoucí ORR přivítal přítomné na schůzi a seznámil je s programem. 

 

Ad. 2. Výběr rozhodčích na okresní kolo v požárním sportu 

Velitelé a starostové okrsků a na webových stránkách bude zveřejněna výzva pro 

rozhodčí. Výběr bude proveden na příštím jednání. 

 

Ad. 3. Příprava na krajské kolo v požárním sportu 

Projednání bylo odloženo na příští jednání.  

 

Ad. 4. Diskuse 

 Soutěže v požárním sportu po okrscích: 

ORR žádá okrsky o nahlášení termínů konání okrskových soutěží v požárním sportu 

na OSH v termínu do 30. 04. 2016. Z důvodu změny legislativy a dotací MŠMT je nutno na 

OSH odevzdat po ukončení soutěže originál přihlášky. 

 Přihlášky na okresní kolo: 

Zájemci o účast v okresním kole v požárním sportu se mohou přihlásit za podmínek 

dle platných propozic v termínu do 31. 05. 2016 do 12 hod.  

 Starosta OSH informoval: 

 školení funkcionářů OSH 

 nově se plánuje registrace kontrolních a revizních rad 

 nově bude nutno zasílat na soud účetní závěrky - výkaz majetku a závazků v *.pdf, bude 

zpracován metodický pokyn 

 informace o dotacích 

 evidence přes KPO - export a import dat 

 krajská porada 

 olympijský park 

 soutěže TFA (Andrlův Chlum, Suchý vrch, Bystřec) 

 byla zakoupena měřidla a váha 

 Vedoucí ORR informoval: 

 HZS zajistí překážky na okresní kolo v PS 

 krajské kolo se uskuteční 30. 07. 2016 v Pardubicích - možno vyzkoušet věž 

 komise ochrany obyvatelstva vybrala 9 sborů cca 20 osob 

 nově složilo zkoušku Hasič III. 69 a Hasič II. 38 osob 

 

Ad. 5. Závěr 

Vedoucí ORR přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

 

Příští schůze se uskuteční dne 31. května 2016 od 16 hod. v Ústí nad Orlicí  

 

Za ORR: Kubík Jiří   zapsal: Minář Leoš  zápis ověřil: Beneš Miloš 

 


