SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc

ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 12. ledna 2016 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Jiří
Čepelák, br. Ing. David Číhal, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba, br.
Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara, br. Ing. Martin Žouželka

Hosté:
Omluven:

br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval–AZH,
br. Ing. Lukáš Pluháček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace o konání VVH
Informace inventarizační komise
Plán činnosti na rok 2016 OOR
Dotace na rok 2016 – návrh rozpočtu
Příprava SP SDH – 5.3.2016Černovír
Příprava kalendáře soutěží
Příprava plesu
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.
Hlasování o přijetí programu jednání:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Tomáš Otruba, br. Mgr. Alois Švancara
Hlasování o přijetí návrhu obsazení zapisovatele a pracovních komisí
pro: 12
proti: 0

zdrželi se: 0

2.) Vypracování plánů práce OOR – SPLNĚNO
Inventarizace majetku – termín splnění 31.1.2016 – V PLNĚNÍ
3.) Byly podány informace o průběhu VVH sborů, které členové VV navštívili. Dále byly předneseny
termíny VVH sborů, které jsou v plánu na nadcházející období.
4.) Inventury majetku probíhají, termín ukončení inventur je 31.1.2016. Za účelem inventur byla
sestavena pracovní komise, jejímž předsedou je br. Ing. Martin Žouželka.
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5.) Plány činnosti jednotlivých OOR a plán činnosti VV budou zaslány členům VV e-mailem
k případnému připomínkování.
6.) Návrh rozpočtu pro rok 2016 předběžně počítá se stejnými částkami, jako v roce 2015. V současné
době probíhají podání žádostí a jednání o dotacích s Olomouckým krajem, městem Olomouc i HZS.
Návrh rozpočtu nebyl z uvedených důvodů schválen jako konečný.
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu na podání žádostí o dotaci:
7.) Setkání představitelů SDH OSH Olomouc proběhne 5.3.2016, od 8:30 v Černovíru. Prostory jsou
zajištěny. Vedení OSH zajistí přípravu materiálů pro toto jednání.
8.) Příprava kalendářů soutěží: SPORT MH – příjem konkrétních termínů soutěží pro jejich zápis
ukončen 31.12.2015. OORM pracuje na finální verzi kalendáře soutěží MH. SPORT DOSPĚLÍ možnost zaslání konkrétních termínů soutěží pro jejich zápis do kalendáře do 31.1.2016. Oba kalendáře
budou připraveny ke schválení na další jednání VV OSH.
9.) Za účelem přípravy II. plesu OSH, který proběhne 19.3.2016, bylo navrhnuto sestavení pracovní
komise ve složení se. Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Ing. David Číhal,
br. Tomáš Otruba a br. Mgr. Alois Švancara. První setkání pracovní komise proběhne v pondělí
18.1.2016 od 18.00 hodin v kanceláři OSH.
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 1
10.) Přednesen návrh na udělení medaile Za zásluhy br. Ing. Martinu Žouželkovi. VV bere návrh na vědomí,
připraví žádost o udělení vyznamenání a následně bude informovat jeho SDH.
Na společném setkání k 15. výročí založení Ol. kraje, které proběhne 22.1.2016 bude zástupci OSH
udělena medaile Olomouckého kraje. V rámci OSH navržen pro udělení medaile br. Roman Mácha.
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
V termínu 14.5.2016 proběhne s největší pravděpodobností na stadionu Lokomotiva Olomouc okresní
kolo v PS dorostu.
V polovině letošního roku bude kancelář OSH přestěhována do budovy HZS na Schweitzerově ulici.
V termínu do 30.6.2016 musí vedení OSH vypovědět ve sjednaných výpovědních lhůtách nájemní
smlouvu na pronajaté prostory a smlouvu o zřízení připojení k internetu.
Příspěvky do knihy k výročí založení kraje prozatím zaslalo pouze 78 sborů OSH. Ze strany kraje
stanoven termín pro odevzdání příspěvku do 30.1.2016. Garanti okrsku mají za povinnost apelovat na
své sbory, které ještě příspěvek nezaslaly, aby tak do uvedeného termínu učinili.
Zástupci OSH Olomouc se zúčastní společného setkání k 15. výročí vzniku Olomouckého kraje, které
proběhne v pátek 22.1.2016 od 18.00 hodin v prostorách Korunní pevnůstky v Olomouci.
Od 21.1.2016 mohou SDH žádat o dotaci z rozpočtu Ol. kraje. Žádost musí být na krajský úřad
doručena elektronicky na předepsaném formuláři.
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V říjnu letošního roku proběhne MČR v soutěži TFA. V souvislosti s konáním MČR vznikla OSH
povinnost uspořádat postupovou soutěž TFA. Br. Roman Mácha navrhnul uspořádat tuto soutěž v rámci
krajské soutěže HZS, kterou již několik let pořádá na RCO Olomouc HZS. Z této soutěže by v rámci
postupu na MČR mohli postoupit jen členové SDH (NE HZS).
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
11.) Br. Roman Mácha informoval o změně názvu ÚORV na Ústřední odborná rada represe. Tato rada
v současné době pracuje na vytvoření „manuálu“, který bude mít za úkol pomoci funkcionářům sborů
s vedením sborů, s jejich povinnostmi, s vystupováním na veřejnosti, apod.
Přednesen návrh na provedení školení funkcionářů SDH.
Sbory OSH mají možnost hlásit se k zajištění občerstvení na akcích OSH.
Přednesen návrh na zlepšení grafické úpravy a členění webu OSH.
Předseda OKRR zdůraznil nutnost aktualizace již uveřejněných informací na webu OSH a nutnost
aktualizace kontaktních údajů sborů v aplikaci Centrální evidence. Garanti okrsků mají v této
souvislosti povinnost apelovat na sbory a okrsky v rámci návštěv VVH o aktualizaci údajů v centrální
evidenci.
12.) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
Návrh usnesení z VV konaného dne 12. 01. 2016
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – bod 47/15 v běhu, ostatní úkoly splněny
- informace členů VV, poznatky z účastí na VVH sborů
- OSH vypracuje návrh na ocenění br. Žouželky a následně bude informovat jeho SDH
- návrh rozpočtu pro OSH Olomouc na rok 2016
- informace vedoucího inventarizační komise k probíhajícím inventurám na OSH, inventury probíhají dle
stanoveného harmonogramu
- informaci starostky k dotačním titulům pro rok 2016
- informaci k termínu okresního kola dorostu, pravděpodobně se uskuteční dne 14.5.2016
- informace k přípravě plesu, byla ustanovena pracovní komise
- informaci o průběhu zpracování knihy k výročí kraje
- informaci br. Máchy o nutnosti uskutečnění postupového kola pro mistrovství ČR v TFA
- informaci br. Máchy o změnách v ÚORV
- příspěvek br. Konara
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- uskutečnění postupového kola v TFA, spolu s HZS Olomouckého kraje
- jmenování komise pro organizování plesu
- podání žádostí o dotace na rok 2016
- návrhy na udělení vyznamenání
3. Ukládá
01/16 - Garantům okrsků nechat aktualizovat seznam kontaktů na okrsky a SDH během VVH okrsků
Z: garanti
T: do 29. 2. 2016
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02/16 - Připravit jarní SP SDH okresu Olomouc
Z: vedení OSH Ol.
T: do 5. 3. 2016
03/16 – Určené komisi pro přípravu II. plesu OSH Ol. započít vlastní přípravu plesu
Z: starostka OSH Ol.
T: ihned
04/16 – Ukončit k 30.6.2016 veškeré smluvní záležitosti spojené s nájmem kanceláře OSH Ol. v budově
železniční polikliniky (tel. služby, nájemní smlouvu atd.)
Z: starostka OSH Ol.
T: do 30.6.2016
05/16 – Projednat s HZS OLK možnost účasti dobrovolných hasičů na jejich soutěži TFA z důvodů nutnosti
uspořádat postupové kolo v TFA v rámci SH ČMS
Z: vedení OSH Ol.
T: do 31. 3. 2016

Vypracovala návrhová komise
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