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 31. října 2017 v jednací síni HZS Ol. kraje.
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Jiří Čepelák, br. Ing. David Číhal, br. Mojmír Dostál, br. Ing.
Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara, br. Ing. Martin Žouželka, br.
Pavel Hlavinka (v z.), se. Lenka Trnková

Omluveni:

br. Roman Mácha, br. Zbyněk Brázdil, br. Petr Bartůněk,

Hosté:

br. Jan Konár – předseda OKRR,

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení,
3. Informace z jednání rady – průběh ZPV, školení vedoucích MH, zprávu o činnosti 2016
4. Informace z jednání rady – průběh školení starostů a velitelů okrsků, zprávu o činnosti za rok 2016
5. Příprava AZH – 12.12. 2017
6. Kontrola příprav na SP SDH- 4.11. 2017 Přáslavice
7. Jmenování inventarizační komise
8. Organizační a různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastimila Švubová přivítala přítomné členy VV, hosta a zahájila schůzi.
Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
Hlasování o přijetí programu jednání:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Tomáš Otruba
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. Lukáš Pluháček, se. Lenka Trnková
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Garanti okrsků a jednotliví vedoucí rad provádět řádné informování sborů o změnách a předávání
informací – V PLNĚNÍ.
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3.) Informace z jednání rady – průběh ZPV, školení vedoucích MH, zprávu o činnosti 2016
ZPV konaný v Náměšti na Hané dne 28.11.2017 proběhl velmi dobře, organizace soutěže je
hodnocena jako velmi dobrá, celkem se soutěže účastnilo 50 rozhodčích. Výsledky soutěže jsou již
uvedeny na stránkách OSH. Během diskuze se řešila otázka stravy, která ze strany dětí nebyla příliš
akceptována. Pro další soutěž bylo domluveno, že o stravě na další rok budeme buď předem informovat
anebo se uvaří osvědčené párky s rohlíkem.
Školení vedoucích mládeže v Jánských Koupelích ve dnech 21.-22.10 2017 proběhlo velmi dobře, vše
probíhalo dle plánu a časového rozvrhu. Školení se účastnilo 65 vedoucích mládeže mezi kterými byli i nový
účastníci.

4.) Informace z jednání rady – průběh školení starostů a velitelů okrsků, zprávu o činnosti za rok 2016
19.10.2017 proběhla schůze starostů a velitelů okrsků SDH. Schůze proběhla v pořádku. Tématem
schůze byly možnosti čerpaní dotací z kraje, soutěž o nejvíce odkrvený sbor, nový stejnokrojový
předpis a ustrojenost, problematika okrskových a okresních kol a TFC.
VV zvažoval zrušení TFC z hlediska malého počtu zúčastněných sborů a s tím spojené finanční nároky.
Návrh, že v případě zrušení TFC se finanční prostředky mohou použít na podporu a organizaci
okresního kola v požárním sportu. Hlasováním bylo odsouhlaseno pořádání ještě jednoho kola TFC.
Hlasování o pořádání TFC:
pro: 7 proti: 1
zdrželi se: 2
Zajistit přípravu na pořádání dalšího kola TFC, napřed průzkum na základě, kterého se rozhodně jestli
skutečně soutěž pořádat. Upravit pravidla TFC, zvolit správné termíny, které by se nekryly s klíčovými
termíny jiných soutěží. Návrh, aby TFC obsahovala i noční kolo a ceny by si každý sbor vybíral dle své
volby a pořadí.
5.) Příprava AZH – 14.12. 2017
Aktiv zasloužilých hasičů se uskuteční v 15:00hod. Původní verze místa konání na HZS Olomouc
v zasedací místnosti OSH, návrh br. Ing. Žouželky aby se provedla změna a akce se provedla na nové
požární stanici v Topolanech. Sraz by byl na stanici HZS v Olomouci a odtud se řeší hromadný způsob
dopravy.
6.) Kontrola příprav na SP SDH- 4.11. 2017 Přáslavice
Byl určen zapisovatel, návrhová komise, uvaděč, ověřovatelé podpisu, prezenci u vstupu zajistí
revizní rada, občerstvení zajištěno, udělení vyznamenání a poděkování k 60.narozeninám starosty obce
Přáslavice. Na programu také seznámení s novými stanovami SH ČMS konkrétně čl.77
7.) Jmenování inventarizační komise
Br. Jan Konár, br. Ing. David Číhal, br. Roman Mácha, se. Dáša Bartoňková, br. Raab
8.) Organizační a různé
- Dle čl.77 nových stanov musí být vedoucí rady represe i člen VV z toho důvodu je potřeba navýšit počet
členů VV o jednoho člena.
- informování ohledně termínu akcí
- příprava dne seniorů
- přehledy o majetku a závazcích, jsou sbory, které s tímto mají problém a tyto povinnosti ignorují, OSH pro
tyto sbory udělalo již maximum
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- zajistit plán práce VV na rok 2018

9.) Diskuse
- řešení problematiky ohledně celní správy, povinnost hlášení akce 5dní dopředu
- připomenutí univerzity DH a možnosti zapojení mladých hasičů
- připomenutí akce Softshellových bund 1200,- s popisem i bez
- informace o koupi nového vozu OSH Opel Astra kombi
- informace o konání VVH SDH Loučany při oslavách 125. výročí založení sboru 25.11.2017 v 13:00hod.
- informace o možnosti druhého vstupu do centrální evidence

10.)

Usnesení a závěr:

Návrh usnesení z VV konaného dne 31.10.2017

1. Bere na vědomí









kontrolu plněných usnesení – splněno
informace vedoucích rady mládeže k průběhu ZPV, školení vedoucích MH
informaci z jednání rady represe k průběhu školení starostů, velitelů okrsků, seriálu soutěží TFC a možnost
změny pro příští rok
informaci starostky, že všechny rady odevzdaly zprávu o činnosti za rok 2017, které zapracuje do své zprávy
na SP SDH
přípravu AZH na 14. 12. 2017 v 15:00 hod, místo bude ještě upřesněno
informace o přípravě SP SDH v Přáslavicích
informace starostky o dění v okrese a ústředí
diskusní příspěvky přítomných členů VV

2. Schvaluje









program dnešního jednání VV
pracovní komise dnešního jednání VV
přípravu dalšího ročníku TFC
přípravu AZH na 14. 12. 2017 v 15:00 hod, místo konání OSH nebo zbrojnice v Topolanech
organizační zabezpečení a návrh programu SP SDH v Přáslavicích
jmenování inventarizační komise a její složení
možnost umožnění sborům druhého vstupu do centrální evidence
dodané návrhy na vyznamenání

Ukládá


radě represe uspořádat do konce listopadu schůzku s letošními i možnými pořadateli seriálu soutěží TFC pro
příští rok
Z: rada represe
T: do 30. 11. 2017
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Vypracovala návrhová komise:
……………………………

Zapsal:
……………………………
Správnost ověřil:
……………………………
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