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Zápis z volebního jednání Okresní odborné rady mládeže OSH Olomouc
konané dne 11. března 2010 na stanici HZS Ol. kraje v Olomouci

Přítomni: dle prezenční listiny - 13 kandidátů do OORM
Omluveni: br. Ing. Kubáček Tomáš a to předsedou volební komise br. Janem Konarem pro prvních
10minut jednání
Nepřítomen: br. Bohumír Kobylka (kandidát do OORM)
Volební komise: br. Jan Konar – předseda komise, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Martin Žouželka
Program jednání:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s volebním řádem
4. Představení kandidátů
5. Vlastní volba OORM
6. Seznámení s výsledkem voleb
7. Návrh a volba vedoucího a zástupce vedoucího OORM

- jednání zahájeno v 16.08hod za účasti 12-ti kandidátů (pro hlasování tedy 12 hlasů)
ad 1)
- starosta OSH Ol. br. Sýkora zahájil jednání a přivítal všechny přítomné
- seznámil kandidáty s volební komisí v čele s jejím předsedou (br.Konar Jan), schválené na jednání
VV OSH ze dne 2.3.2010
ad 2)
- zapisovatelem určen br. Ing. Martin Žouželka
- ověřovateli zápisu navrženy s. Lenka Trnková a s. Dagmar Bartoňková
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 2
ad 3)
- přečten volební řád – viz. příloha, ze strany kandidátů pochopen, bez připomínek a dalších
dotazů
- dle rozhodnutí Shromáždění představitelů SDH okresu Ol. z 31.10.2009 bude voleno 9 členů
OORM
- na jednání se dostavil omluvený br. Ing. Kubáček Tomáš, přítomno 13 kandidátů (pro hlasování
tedy 13 hlasů)
ad 4)
- každý z kandidátů se krátce představil a pohovořil o své hasičské historii a současnosti
ad 5)
- předseda volební komise br. Jan Konar seznámil účastníky se způsobem hlasování, (hlasování
tajné) a způsobem úpravy volebních lístků (nutno označit křížkem max. 9 kandidátů, je-li více je
hlasovací lístek neplatný); stanoven časový limit pro volbu; provedena kontrola prázdnosti
volební urny a její zapečetění
- z volebního lístku vyřazen kandidát br. Bohumír Kobylka a to pro svoji neúčast
- rozdány volební komisí hlasovací lístky + vlastní volba kandidátů
ad 6)
- provedeno sečtení hlasů na volebních lístcích
- předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb do OORM; všech 13 hlas.lístků je platných
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1. s. Dagmar Bartoňková
2. s. Mgr.Veronika Čurdová-Pacáková
3. br. Miloslav Siegel
4. s. Lenka Trnková
5. br. Pavel Bílý
6. br. Pavel Pazdera
7. br. Radek Brodecký
8. br. Pavel Musálek
9. s. Ivana Malíšková
10. br. Ing. Tomáš Kubáček
11. br. Miroslav Vít
12. br. Eduard Hladiš
13. s. Ivana Prášilová

13 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas

SDH
Loučany
V.Újezd
Trusovice
Náměšť n/H.
Drahlov
Hlubočky
Doloplazy
Skrbeň
Daskabát
Grygov
Pískov
Dl.Loučka
Droždín

okrsek
Náměšť/H.
V.Bystřice
Pod Jedovou
Náměšť n/H.
Dub n/M.
V.Bystřice
Tršice
Příkazy
V.Bystřice
Království (1.náhradník)
Troubelice (2. náhradník)
Dl.Loučka
Hanácký

- rada je tvořena prvními 9-ti volenými kandidáty s největším počtem hlasů, dotazy a
připomínky k výsledku a průběhu voleb nebyli vzneseny
ad 7)
9 zvolených členů OORM mezi sebou zvolilo vedoucího a zástupce vedoucího OORM
- s. Trnková Lenka navržena jako vedoucí OORM
Pro: 1
Proti: 1
Zdrželo: 7
- br. Siegel Miloslav navržen jako vedoucí OORM
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 1
- br. Pazdera Pavel navržen jako zástupce vedoucího OORM
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 1
- oba zvolení své posty přijali
slovo zvoleného vedoucího OORM – děkuje všem za účast a doufá v pomoc při práci od všech
navržených kandidátů do OORM
- jednání ukončeno v 16.55hod.

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

Ověř. zápisu s. Dagmar Bartoňková
s. Lenka Trnková

………………………….
………………………….
………………………….

