ZÁPIS z jednání starostů okrsků OSH Olomouc, konané 31. 10. 2013 od
17.00 hod v HZ Černovír

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Změny ve statutu vyznamenání a stejnokrojovém předpisu
Organizační a různé
Diskuse
Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Setkání zahájila starostka OSH Olomouc Vlastimila Švubová. Přivítala zástupce okrsků,
členy VV a zástupce OKRR při OSH Olomouc. Po schválení navrženého programu byly
postupně projednány jednotlivé body programu. Všichni přítomní obdrželi aktuální informace
v písemné podobě, které je nutno předat pro potřeby jednotlivých SDH

2.Starostka OSH všechny seznámila se změnami při udělování vyznamenání. Byly
připomenuty dosud platné podmínky pro udělení jednotlivých ocenění. Stejnokrojový předpis
je doplněn o používání jmenovek a slavnostních šňůr. Opětovně se hovořilo o domovenkách a
dalším značení rukávů na vycházkových uniformách.

3. Postupně se probralo:
a) nutnost vlastnit koncesi na prodej alkoholu – od 17. 10. 2013 (žádost podat nejpozději do
6. měsíců od účinnosti)
b) v návaznosti na nový Občanský zákoník se nebude měnit název SH ČMS
c) br. Žouželka podal informaci o práci v centrální evidenci členské základny. Hlášení o
činnosti za rok 2013 bude předáno na OSH Olomouc v elektronické podobě. Hesla pro přístup
se mění po 3. měsících.
d) informace starostky OSH – nabídka týdenních pobytů pro seniory v Jánských Koupelích
v květnu 2014. Cena za pobyt je 2 000,- Kč/osobu. Pestrý program. Přihlášky přes OSH.

e) Junior univerzita pro mládež 13 – 14 roků. 18 dnů během roku o víkendech, dále 1x týden
o prázdninách
f) náměstek starosty br. Kropáč podal informaci o hospodaření OSH za rok 2013. Předpokládá
se vyrovnané hospodaření v oblasti příjmů a výdajů. Rozpočet r. 2013 bude navýšen v oblasti
příjmů i výdajů.
g) informace starostky OSH – žehnání praporu OSH Olomouc při závěrečném kole TFC
v roce 2014 a další významné akce v roce 2014
h) 18. 6. 2014 zajišťuje OSH Olomouc setkání ZH Olomouckého kraje (návštěva u
arcibiskupa, spolupráce s primátorem statutárního města Olomouc)

4. br. Šafařík z Hanáckého okrsku vznesl dotaz na možnost opravných zkoušek vedoucích
kolektivů mladých hasičů. Zkoušky proběhnou 5. 11. 2013 v Trusovicích.

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na jednání. Připomenula nutnost
předat získané informace do všech SDH.

Zapsal: Konar Jan

13. 11. 2013

na setkání starostů okrsků OSH Olomouc
ve čtvrtek 31. října v 17.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Černovíře
Program:
1. Zahájení
2. Změny , které proběhly ve statutu vyznamenání a stejnokrojovém předpisu
3. Organizační a různé
4. Diskuse
5. Závěr
Předpokládané ukončení jednání v 19:00 hodin

