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 9. února 2016 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Ing. David Číhal, br.
Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing.
Martin Žouželka

Omluveni:

br. Jiří Čepelák, br. Tomáš Otruba, br. Mgr. Alois Švancara

Hosté:

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

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Vyhodnocení plnění úkolů - hlášení, čl. příspěvky
Informace inventarizační komise
Dotace na rok 2016 – návrh rozpočtu
Příprava SP SDH 5. března 2016 – Černovír
Odsouhlasení 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.
Dále podala návrh, aby se se. Dáša Bartoňková zúčastnila jednání VV s hlasem rozhodujícím.
Hlasování o propůjčení hlas. práva člena VV:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí programu jednání:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Jan Konar, br. Ing. David Číhal
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) 01/16 Garantům okrsků uložena povinnost žádat aktualizaci kontaktních údajů okrsků a SDH během
VVH – garanti okrsků - v plnění do 29.2.2016
02/16 Příprava jarního SP SDH OSH Olomouc – vedení OSH – v plnění do 5.3.2016
03/16 Započetí práce na přípravě II. plesu OSH – určená komise začala pracovat
04/2016 Ukončení veškerých smluvních vztahů souvisejících s provozem kanceláře v budově železniční
polikliniky – starostka OSH – splněno
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05/16 Jednání s HSZ o možnosti účasti členů SDH na soutěži TFA v souvislosti s povinností uspořádat
postupové kolo v TFA v rámci SH ČMS - vedení OSH – v plnění do 31.3.2016
3.) Vyhodnocení plnění úkolů – garantům okrsků sděleno, kdo dosud nezaslal hlášení o činnosti a
neuhradil členské příspěvky (termín do 31.1.2016). Garanti mají uloženou povinnost iniciovat splnění
těchto úkolů ve svých okrscích. Dále bylo garantům sděleno, které sbory dosud neodeslaly příspěvek do
knihy připravované k výročí kraje.
4.) Inventury – z důvodu dlouhodobé nemoci posunut konečný termín vypracování inventur do 21.2.2016.
Hlasování o prodloužení termínu inventur:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
5.) Návrh rozpočtu na rok 2016 – předpoklad ve stejných číslech jako loni. Všechny potřebné žádosti o
dotaci podány. Předneseny jednotlivé položky návrhu rozpočtu.
6.) Příprava SP SDH – shromáždění se uskuteční 5.3.2016 v Černovíru. Vedení OSH pracuje na přípravě
materiálů. Schůzi povede br. Ing. Lukáš Pluháček. Program jednání bude členům VV zaslán
k připomínkování. Podán návrh na zmínku o důležitých tématech činnosti funkcionářů SDH v rámci SP
SDH (dotace, stejnokrojový předpis,…).
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 1
7.) Odsouhlasení kalendářů soutěží – Předložena konečná verze kalendáře pro sport dospělých.
Hlasování o přijetí návrhu kalendáře dospělých
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Kalendář pro sport MH a dorostu předložen s nedořešeným organizátorem 4. kola Ligy MH.
V této souvislosti uložena zástupci OORM povinnost oslovit další potencionální organizátory 4. kola
Ligy MH v pořadí SDH Nová Hradečná a SDH Mezice, zda budou ochotni v termínu 5.6.2016
zorganizovat uvedené kolo Ligy MH. Dále proběhla diskuse ohledně organizace soutěží kategorií MH a
dorost.
8.) Příprava II. plesu OSH – pracovní komise zahájila 18.1.2016 první schůzkou svou činnost. Do dalšího
jednání připraví komise rozdělení jednotlivých činností mezi členy OOR.
9.) Organizační a různé
Revokace usnesení z jednání VV 9.12.2014 bod 2.3 – schvaluje proplacení 50% nákladů pro 8
uchazečů Univerzity dobrovolného hasiče. Z důvodu navýšení nákladů souvisejících s účastí
v univerzitě dobrovolného hasiče nové usnesení zní: Schvaluje proplacení částky 1 000,- Kč jako
příspěvek OSH každému z účastníků univerzity dobrovolného hasiče.
Hlasování o revokaci uvedeného usnesení:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Členům VV byla ze strany vedoucí OORM zaslána žádost o schválení nákupu 2 ks spínačů hladiny pro
nástřikové terče disciplíny PÚ CTIF. Nákup schválen starostkou OSH v rámci jí uložené kompetence.
Návrh delegátů na SP OSH – výkonný výbor navrhuje tyto delegáty: se. Vlastimila Švubová, br. Ing.
Martin Žouželka, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Roman Mácha, br. Mojmír Dostál a br. Jan Konar. Jako
náhradníka navrhuje br. Ing. Davida Číhala. Tito delegáti musejí být schválení na SP SDH.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Zájezd do Bruselu se uskuteční v termínu 28.2. – 3.3. Starostka OSH nabídla účastníkům jednání jedno
volné místo. Obsazení tohoto místa dořeší starostka OSH.
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Termíny akcí organizovaných OSH – z důvodu konání krajského AZH v termínu 19.5. je OSH
nuceno změnit termín konání okresního AZH. Starostce OSH a vedoucímu AZH uložena povinnost
najít jiný vhodný termín pro toto setkání. Ostatní termíny akcí OSH zůstávají v platnosti.
Garantům okrsků uložena povinnost nabídnout ve svých okrscích možnost rekreace seniorů (od 65
let) v Jánských koupelích v termínu 11. – 15.6. Cena rekreace je 1 300,- Kč/ osobu. Garantům okrsků
bylo dále sděleno, které sbory nezaslaly svůj příspěvek do knihy o SDH Olomouckého kraje.
Kola pro Afriku – pilotní projekt Ol. kraje - podán návrh na zapojení OSH do tohoto projektu. Náplní
tohoto projektu je sběr nepotřebných i nefunkčních jízdních kol a použitých autolékárniček. Sběr a
předání tohoto materiálu proběhne na základě spolupráce s HZS.
Hlasování o zapojení OSH do projektu:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
OORV na svém jednání dne 5.2.2016 v bodu 2 vyvolala hlasování o odvolání dvou členů z této rady,
jmenovitě Lukáš Kuba a Jan Siegel. V rámci rady bylo při hlasování přítomno 5 ze 7 členů (2 omluveni)
a z těchto pěti členů byli pro odvolání 4 členové, proti 1 člen v obou případech (hlasování proběhlo
jednotlivě u každého ze členů).
Hlasování o potvrzení odvolání:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 1
Všechny návrhy na vyznamenání byly schváleny
Hlasování o potvrzení odvolání:

pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

10) Diskuse proběhla u každého bodu jednotlivě.
Br. Roman Mácha zmínil nutnost a vhodnost aktualizace dat na webu OSH přímo ze strany pracovníků
kanceláře OSH. Br. Ing. Martinu Žouželkovi a br. Ing. Lukáši Pluháčkovi uložena povinnost zjistit
možnosti této administrace.
Starostka informovala o skutečnosti, že krajské kolo soutěží Plamene a dorostu se poběží s jednotným
strojem Tohatsu.
11) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
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Návrh usnesení z VV konaného dne 9.2.2016
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – body 1; 2; 3 a 5 v běhu, ostatní úkoly splněny
- informaci vedoucího inventarizační komise, že z důvodu nemocí členů komise se termín dokončení inventur
prodlužuje do 21.2.2016
- starostka informovala garanty okrsků o plnění úkolů SDH, odeslání hlášení a uhrazení členských příspěvků
- informaci starostky o podání žádostí o dotace na kraj a na město
- informace k přípravě SP SDH, příprava běží, místo i strava zajištěno
- informace k přípravě plesu, komise pracuje a příprava probíhá dle plánu
- informaci o průběhu zpracování knihy k výročí kraje
- informaci ke změně termínu konání setkání seniorů a zasloužilých hasičů
- informaci k rekreaci ZH a seniorů od 65 let v Jánských Koupelích, poplatek je 1300,- Kč
- informaci o akci „kola pro Afriku“ jde o sběr kol, kola nemusí být funkční
- informaci starostky o soutěži krajského kola, se uskuteční požární útok s jednotným strojem, v případě Plamene a
dorostu to bude Tohatsu
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- hlasovací právo na dnešním jednání pro se. Bartoňkovou, která je zástup za se. Trnkovou
- prodloužení termínu inventur do 21. 2. 2016
- vypracování aktuálních témat, které se budou projednávat na jarním SP SDH
- kalendář soutěží v PS dospělých
- neschvaluje kalendář Ligy mladých hasičů a ukládá v termínu 5. 6. nahradit SDH Nenakonice jiným uchazečem
- vyhlášení soutěže „kola pro Afriku“
- VV revokuje usnesení z jednání dne 9. 12. 2014 bod 2 odrážka 3. Zároveň schvaluje výši úhrady 1 000,- Kč
z nákladu pro 8 účastníků univerzity dobrovolného hasiče, členy OSH Olomouc. Důvodem je navýšení ceny za
školné v roce 2015, a to takto: okresní sdružení hradí účastníkovi 1000,- Kč a účastník si hradí 1200,- Kč.
- delegáty na SP OSH Ol.kraje 7. 4. v Černovíře v tomto složení: se. Švubová, br. Žouželka, br. Pluháček, br. Mácha,
br. Dostál, br. Konár a náhradníka br. Číhala
- VV potvrzuje rozhodnutí členů ORV o odvolání Jakuba Lukáše a Jana Siegela z dané rady
- návrhy na udělení vyznamenání
3. Ukládá
06/16 - odborné radě mládeže zajistit nového pořadatele na soutěž ligy MH v termínu 5. 6. 2016.
Z: Dagmar Bartoňková
T: 15. 2. 2016
07/16 - informovat SDH o možnosti účasti na rekreaci ZH a seniorů od 65 let v Jánských Koupelích v termínu 11. –
15. července 2016.
Z: garanti okrsku
T: do příštího VV

Vypracovala návrhová komise
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