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 12. září 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. Mojmír Dostál, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois
Švancara, br. Ing. Martin Žouželka,

Omluveni:

se. Lenka Trnková, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba,

Hosté:

se. Dáša Bartoňková – členka OORM, br. Jan Konar – předseda OKRR,
br. Jaroslav Rozsíval – vedoucí aktivu ZH.

Program:

.

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace z jednání rad – průběh příprav nastávajících soutěží – Olomoucký drak, ZPV
Informace z příprav závěrečného vyhodnocení Ligy MH a oslavy 45. výročí hry Plamen
Informace z příprav závěrečného kola TFC a poháru OSH
Informace garantů okrsků
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastmila Švubová přivítala přítomné členy VV a 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. Petr Bartuněk,
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál,
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. David Číhal, br. Mgr. Alois Švancara.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Garanti okrsků zajistí dodání výkazů majetku a závazků ve svých sborech – V PLNĚNÍ.
Připravit akci spojenou s dárcovstvím krve – V PLNĚNÍ.
3.) Informace z jednání rad – průběh příprav nastávajících soutěží – Olomoucký drak, ZPV:
Olomoucký drak – proběhne 17.9.2017 na stadionu Lokomotiva Olomouc. Přípravy běží dle plánu.
Webové přihlašování do soutěže umožněno do 15.9. Členka OORM prosí o účast členů VV na soutěži a
o pomoc se zajištěním soutěže.
Závod požárnické všestrannosti – proběhne 14.10.2017 v Náměšti na Hané. Přípravy běží dle plánu.
Pro plnění disciplín budou připraveny dvě dráhy.
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4.) Informace z příprav závěrečného vyhodnocení Ligy MH a oslavy 45. výročí hry Plamen:
Akce proběhne 24. 9. 2017 na Horním nám. v Olomouci. Při vyhodnocení Ligy MH bude oceněno
68 družstev MH. Zakladatelům hry Plamen a nejdéle aktivním vedoucím kolektivu budou předány
odznaky a pamětní listy.
Starostce OSH a OORM uložena povinnost dopracovat seznam nejdéle aktivních vedoucích kolektivů
MH.
5.) Informace z příprav závěrečného kola TFC a poháru OSH:
Přípravy na akci běží dle plánu. Obě soutěže proběhnou souběžně dne 23. 9. 2017 na stadionu
lokomotiva Olomouc. Propozice na soutěže rozeslány, ceny do soutěží zajištěny.
6.) Informace garantů okrsků:
Garantům přednesen seznam SDH, které doposud neodevzdaly Přehled majetku a závazků.
Garantům uložena povinnost iniciovat ve svých sborech vyzvednutí přístupových údajů do aplikace
Centrální evidence.
Zmíněna kvalitní příprava a průběh oslavy výročí SDH Dolany.
7.) Organizační a různé:
Vedoucí OORR, br. Roman Mácha, končí na vlastní žádost ve funkci vedoucího OORR. Členem rady
zůstává i nadále. Rada si zvolila nového vedoucího – br. Pavla Hlavinku. Rada po volbě nového
vedoucího dále pracuje dle svých kompetencí. O volbě vedoucího OORR bylo v souladu
s Čl. 66, odst. 1, písm. c, Stanov SH ČMS hlasováno.
Hlasování o návrhu OORR – zvolení nového vedoucího OORR – br. Pavla Hlavinku:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:

pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Ze strany OORM předložen návrh pozvánky na školení vedoucích MH. OORM uložena povinnost
vypracovat harmonogram školení VM, nové testové otázky dle pokynů ÚORM a seznam osob, které
budou školení provádět.
Vyhlášen nový 3-letý studijní kurz „Univerzita dobrovolného hasiče“.
Starostka informovala přítomné členy o změnách ve stanovách, platných od 1. 9. 2017.
Vedoucí OKRR, br. Jan Konar, upozornil na nutnost ustanovení na úrovni SDH funkci revizora, který
bude následně zapsán do rejstříku. Dále upozornil, v návaznosti na případnou změnu starosty SDH a
řádné předání agend, na potřebu vyhotovení předávacích protokolů v souvislosti s předáním
pohledávek, bankovních výpisů, razítka sboru, pokladní hotovosti atd.
9.) Diskuse:
V diskusi řešen průběh školení vedoucích MH. Dále prodiskutována „Junior univerzita“ a příprava
podzimního SP SDH, které proběhne 4. 11. 2017 v Přáslavicích.
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10.) Usnesení a závěr:

Návrh usnesení z VV konaného dne 12. 09. 2017
1. Bere na vědomí











kontrolu plněných usnesení – splněno
informace vedoucích odborných rad o jejich dění
Informaci o odstoupení vedoucího rady represe a zvolení nového vedoucího
informaci o připravenosti nastávajících soutěží a akcí: Olomoucký drak, ZPV, vyhodnocení Ligy
Mladých hasičů a oslav 45. výročí založení hry Plamen
informace o průběhu příprav závěrečného TFC a Poháru OSH
informace garantů okrsků
informace o průběhu Junior Univerzity
vyhlášení nového tříletého běhu „Univerzity dobrovolného hasiče“
změně stanov SH ČMS od 1.9.2017
diskusní příspěvky přítomných členů VV

2. Schvaluje





program dnešního jednání VV
pracovní komise dnešního jednání VV
volbu Pavla Hlavinku za nového vedoucího rady represe.
dodané návrhy na vyznamenání

( Rada navrhla a VV volí).

3. Ukládá


garantům okrsků oslovit jmenované sbory k odevzdání dokumentu o majetku a závazků
Z: garanti okrsků
T: co nejdříve
 radě MH ukládá vypracovat harmonogram školení vedoucích MH a vypracovat nové testové otázky
dle pokynů ÚOPM
Z: rada mládeže
T: do příštího jednání VV OSH
 Vlastě a Dáše doplnit seznam na ocenění k 45. výročí založení Plamene
Z: starostka OSH
T: do 22. 9. 2017
Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Ing. David Číhal

……………………………

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………
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