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 14. března 2017 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Jiří Čepelák, br. Mojmír
Dostál, br. Tomáš Otruba, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Mgr. Alois Švancara, br. Roman
Mácha, br. Karel Šmoldas.

Omluveni:

se. Lenka Trnková, br. Ing. David Číhal, br. Ing. Martin Žouželka.

Hosté:

se. Dáša Bartoňková – OORM.

Program:

.

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Vyhodnocení plnění úkolů SDH – hlášení, příspěvky
Informace z jednání OOR – Liga MH, Okresní kola v PS, Plame
Příprava plesu SH ČMS 25. 3. 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. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Mgr. Alois Švancara, br. Karel Šmoldas
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Rozeslání seznamu úkolů spojených s organizací plesu starostkou OSH – SPLNĚNO.
3.) Vyhodnocení plnění úkolů SDH:
K termínu konání jednání VV mají všechny sbory OSH, mimo SDH Slatinice, všechny úkoly splněny.
4.) Informace z jednání OOR:
OORR - vedoucí informoval o vytvoření OZ Okresního kola v PS. OORR pracuje na OZ pro okrsková
kola. V plánu schůzka se zástupci sborů, které pořádají jednotlivá kola TFC.
Vedoucí OORR žádá členy VV o stanovení osoby odpovědné za organizaci seriálu soutěží TFC 2017.
Podán návrh na stanovení br. Romana Máchy vedoucím seriálu TFC 2017.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu:
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OORM – zástupce OORM, se. Dáša Bartoňková, předložila OZ soutěže CTIF a Pravidla Ligy MH
OSH Olomouc.
Hlasování o schválení obou dokumentů:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Zástupce OORM dále podala návrh na spojení Okresního kola kategorie dorost s okresním kolem
dospělých z důvodu vytíženosti Stadionu Lokomotiva Olomouc. Obě soutěže tedy proběhnou v jednom
termínu.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu:
Vedoucím OORR a OORM uložena povinnost do následujícího jednání VV předložit návrhy OZ
Okresního kola hry Plamen, soutěží dorostu a PS dospělých.
Vedoucímu OORR uložena povinnost vypracovat návrh na pořízení cen do závěrečného kola TFC.
Celková hodnota cen bude stanovena v návaznosti na přidělené dotace po dohodě se starostkou OSH.
Za účelem efektivního obsazení pracovních pozic (rozhodčí – technická četa) na soutěžích, pořádaných
OSH Olomouc, proběhne v pondělí 3. 4. 2017 od 16:00 hodin, v kanceláři OSH Olomouc, jednání
vedoucích OORR a OORM s vedením OSH. Na tomto jednání bude také řešeno spojení okresních kol
dorostu a dospělých.
5.) Příprava plesu SH ČMS 25. 3. 2017:
Byly rozděleny úkoly a dohodnuty podrobné informace o přípravě a průběhu plesu, obsazení pracovních
pozic, apod.
Vedení OSH rozhodlo o nákupu ceny do tomboly plesu (TV) a dalších reklamních předmětů.
6.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů:

pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na proplacení služební cesty do Přibyslavi na školení hospodářů a funkcionářů a na
celorepublikovou poradu vedoucích OORM v termínu 7.-8. 4. 2017, vč. nezbytného noclehu.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
V sobotu 18.3.2017 proběhne od 10:00 hodin v Mostkově poslední rozloučení s br. Karlem Paciorkem
(OSH Šumperk). Byli stanoveni zástupci OSH, kteří se tohoto posledního rozloučení zúčastní.
7.) Diskuse:
Proběhla u každého z bodů programu jednotlivě.
8.) Usnesení a závěr:
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Návrh usnesení z VV konaného dne 14. 03. 2017
1. Bere na vědomí
•
•
•
•
•

kontrolu plněných usnesení – splněno
vyhodnocení plnění úkolů SDH vyplívajících ze stanov, hlášení splněno vše, pouze SDH Slatinice
neuhradily členské příspěvky
informace k pořádání a organizaci plesu SH ČMS, upřesnění všech potřebných organizačních věcí
informace z jednání OO rad k lize mladých hasičů, okresního kola soutěže Plamen a okresního kola
v dorostu a PS dospělých
Informace členů VV

2. Schvaluje
•
•
•
•
•
•
•
•

program dnešního jednání VV
pracovní komise dnešního jednání VV
služební cestu školení do Přibyslavi a potřebný nocleh
OZ pro soutěž CTIF
upravená pravidla ligy MH pro nastávající soutěžní rok
společnou soutěž dorostu a dospělých na okresním kole v PS
vedoucího soutěžního seriálu TFC pro letošní rok br. Romana Máchu
dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá
03/17 - vedení OSH, b. Brázdilovi, vedoucím OR mládeže a represe sejít se na společné jednání, kde si
upřesní organizaci a podmínky společné soutěže okresního kola dorostu a dospělých v PS
Z: starostka OSH

T: dne 3. 4. 2017 v 16:00 hod

04/17 - OORR vypracovat návrh cen pro závěrečné kolo soutěže TFC
Z: rada represe
T: do 30. 4. 2017
Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………

br. Karel Šmoldas

……………………………

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

