SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 11. dubna 2017 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Jiří Čepelák, br. Ing.
David Číhal, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Mgr.
Alois Švancara, br. Ing. Martin Žouželka,

Omluveni:

se. Lenka Trnková, br. Mojmír Dostál, br. Tomáš Otruba,

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR, se. Dáša Bartoňková – zástupce OORM,
br. Jaroslav Rozsíval – AZH.

Program:

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace z jednání OOR – Liga mladých hasičů
Příprava seriálu TFC
Schválení OZ na okresní kola v PS a Plamen
Příprava dne seniorů - 22. června 2017
POOD – 30. května 2017
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastmila Švubová přivítala přítomné členy VV a hosty a zahájila
schůzi. Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí programu jednání:
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Ing. David Číhal
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Ing. Martin Žouželka
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na propůjčení hlasovacího práva se. Lenky Trnkové, vedoucí OORM pro zástupce
OORM se. Dášu Bartoňkovou.
Hlasování o přijetí návrhu propůjčení hlasovacího práva:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Vedení OSH, br. Zbyňku Brázdilovi a vedoucím OORM a OORR uložena povinnost sejít se na
společné jednání, kde si upřesní organizaci a podmínky společné soutěže okresního kola dorostu a
dospělých v PS – V JEDNÁNÍ,
OORR uložena povinnost vypracovat návrh cen pro závěrečné kolo soutěže TFC – SPLNĚNO.
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3.) Informace z jednání OOR – Liga MH:
Liga MH je připravena a bude zahájena soutěží 7.5. v Loučanech. Dále přednesen návrh OZ
Plamene.
Hlasování o přijetí návrhu OZ:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
4.) Příprava seriálu TFC:
Seriál TFC připraven, pravidla seriálu uveřejněna. Seriál bude zahájen 1. soutěží 6.5. v Břevenci.
Přednesen návrh cen pro závěr TFC.
Hlasování o přijetí návrhu cen:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
5.) Schválení OZ na okresní kola v PS a Plamen:
Spojení okresních kol kategorie dorost a dospělí v PS – vedení OSH společně s br. Zbyňkem
Brázdilem a se. Dášou Bartoňkovou dopracují návrh OZ obou soutěží a obsazení štábů soutěží.
Podán návrh na jednorázové propůjčení pravomoci ke schválení OZ obou soutěží prostřednictvím
vedení OSH.
Hlasování o přijetí návrhu jednorázového propůjčení schvalovací pravomoci:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
6.) Příprava Dne seniorů – 22. června 2017:
Přípravy na akci běží dle plánu. Akce proběhne ve Střeni. Občerstvení bude zajištěno formou
studeného bufetu.
7.) POOD – 30. května 2017:
Podány informace o průběhu soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne v prostorách HZS Olomouc,
společně s exkurzí stanice a projekcí soutěžních prací. Dary nakoupeny z dotačních prostředků.
8.) Organizační a různé:
Zrušení nečinného SDH Žerotín – sbor je nekontaktní a nevykazuje činnost.
Starostce OSH uložena povinnost jednat v souvislosti se zrušením SDH Žerotín.
Hlasování o uložení povinnosti:
pro: 11
proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na nákup sportovní sady překážek (kladina + okno + břevno) pro potřeby OSH.
Hlasování o přijetí návrhu nákupu sportovních překážek:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na nominování zástupců z řad OSH Ol. (např. do orgánů vyšších kol sportovních
soutěží, zvyšovaní odborností v rámci SH ČMS, školitelé při akcích organizovaných z pozice OSH,
účasti na seminářích a jiných vzdělávacích akcí) tak, aby byli v první řadě využíváni členi OOR a
VV OSH (pokud mají danou odbornost, nebo tuto odbornost chtějí získat) a až posléze využívali
zástupce sborů při OSH.
Hlasování o přijetí návrhu k nominování zástupců OSH Ol.:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka OSH podala informace ze školení VM, hospodářů a funkcionářů.
Garantům okrsků uložena povinnost nabídnout sborům možnost zajištění občerstvení na soutěžích
OSH.
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Starostka OSH se ve dnech 26. a 27. dubna 2017 zúčastní akce v Polsku, související s krizovým
řízením.
9.) Diskuse:
Starostka OSH poděkovala všem, kdo se jakkoliv podílel na organizaci plesu SH ČMS v RCO
Olomouc.
Řešena ústroj rozhodčích na soutěžích OSH.
Prodiskutovány připravované návrhy změn stanov SH ČMS.
Řešeny nové členské průkazy. V této souvislosti vznikne ustanoveným administrátorům povinnost
nahrát do Centrální evidence fotky pro vytvoření nových členských průkazů.
Vedoucí OKRR, br. Jan Konar, otevřel otázku nízké účasti zástupců sborů na SP SDH.
V diskusi dále řešen přístup zástupců jednotlivých sborů k plnění úkolů stanovených OSH.

10.) Usnesení a závěr:
Návrh usnesení z VV OSH konaného dne 11. 04. 2017
1. Bere na vědomí
•
•
•
•
•
•
•

kontrolu plněných usnesení – splněno
rozdělení členů VV, kteří se zúčastní akcí okresní kolo hry Plamen a PS
informaci k červeným a modrým trikům
přípravy setkání seniorů dne 22. června
informace z POOD
SDH Žerotín nelze kontaktovat
Informace členů VV

2. Schvaluje
•
•
•
•
•
•
•
•

program dnešního jednání VV
pracovní komise dnešního jednání VV
ceny na vyhodnocení TFC
OZ na okresní kolo hry Plamen dne 14. 5. 2017
OZ okresního kola PS a dorostu dne 4. 6. 2017
nákup 1 sady překážek na disciplínu 100 m překážek (kladina, kombinovaná bariéra, břevno)
nominování zástupců z řad OSH Ol.
dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukláda
05/17 zajistit nákup 1 sady překážek na disciplínu 100 m překážek
Z: starostka OSH
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Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Ing. Lukáš Pluháček

……………………………

br. Ing. Martin Žouželka

……………………………
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