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 9. ledna 2018 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

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

Omluveni:

se. Lenka Trnková, br. Ing. Lukáš Pluháček,

Hosté:

se. Dáša Bartoňková – členka OORM, br. Jan Konar – předseda OKRR.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace o konání VVH SDH
4. Příprava SP SDH 3. března 2018 Příkazy
5. Příprava kalendáře soutěží v PS a mládeže
6. Příprava plesu 23. března 2018
7. Inventury 2017
8. Organizační a různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastimila 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 funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
OORR zajistí schůzku potencionálních zájemců o organizaci soutěží v rámci seriálu soutěží TFC 2018 –
SPLNĚNO.
3.) Informace o konání VVH SDH:
Garanti okrsků informovali VV o průběhu navštívených VH sborů. Předneseny termíny konání VH
sborů, které byly nahlášeny na OSH do termínu konání jednání. Konstatována špatná informovanost
OSH
o termínech VH ze strany SDH.
4.) Příprava SP SDH 3. března 2018 Příkazy:
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Prostory pro jednání zajištěny. Vedení OSH uložena povinnost zajistí přípravu materiálů na jednání (vč.
informací o ochraně osobních údajů) a obsazení pracovních pozic a následně návrh předložit VV na
jeho dalším jednání ke schválení.
5.) Příprava kalendáře soutěží v PS a mládeže:
Kalendář PS – sbory mají možnost do 31. 1. 2018 nahlásit soutěže, které chtějí do kalendáře soutěží
OSH zařadit.
Kalendář mládež – sbory měly možnost do konce roku 2017 nahlásit soutěže, které chtějí do kalendáře
soutěží OSH zařadit. Finální verzi kalendáře dopracuje OORM.
Oba kalendáře soutěží budou v únoru přeloženy VV ke schválení.
6.) Příprava plesu 23. března 2018:
Ples proběhne v RCO Olomouc. Vstupné 150 Kč. Doplnění programu – vystoupení pole dance.
Členové OOR organizačně zajistí tombolu, šatnu a vstupné a prodej občerstvení.
Zřízena organizační skupina pro přípravu plesu ve složení:
se. Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. Jiří Čepelák, br. Ing. David Číhal, br. Tomáš Otruba,
br. Ing. Lukáš Pluháček a br. Ing. Martin Žouželka.
Hlasování o zřízení a jmenování organizační skupiny pro přípravu plesu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
7.) Inventury 2017:
Podány informace z průběhu inventarizace majetku. Členům inventarizační komise uložena povinnost
ukončit inventuru majetku do příštího jednání VV.
8.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:

pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Seriál soutěží TFC 2018 – vedoucí OORR sdělil, že o organizaci závodů v rámci seriálu TFC mají
zájem pouze 2 sbory. Pro seriál je nutno organizovat min. 5 soutěží. OORR podala v souvislosti s výše
uvedeným nezájmem o organizaci návrh seriál soutěží TFC 2018 nepořádat.
Hlasování o přijetí návrhu nepořádat TFC 2018: pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Za strany garantů doplněny termíny VH sborů a okrsků.
Přednesen výsledek hospodaření OSH v roce 2017 – kladný výsledek hospodaření.
9.) Diskuse:
V diskusi řešeno organizační zajištění okresního kola soutěže v PS a financování soutěží pořádaných
OSH.
Předseda OKRR zmínil nutnost informovat sbory o činnosti OSH a apelovat na dodržování platných
právních předpisů ze strany SDH (změny členské základny řešit přes OSH, nové stanovy, prodej
alkoholu, hlášení celní správě, …).
Garantům sborů uložena povinnost zdůrazňovat při účasti na VH sborů povinnost řídit se platnými
právními předpisy a účastnit se SP SDH.
Řešeno potencionální spojování okrsků.
10.) Usnesení a závěr:
tel.: 737 908 221
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Návrh usnesení z VV konaného dne 9. 1. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informaci o konání VVH sborů
- informaci o přípravě SP SDH dne 3. 3. 2018 v Příkazích
- informaci o přípravě kalendářů soutěží MH a dospělých v PS
- informaci o přípravě plesu OSH Olomouc konaného dne 23. 3. 2018 v RCO
- informaci o probíhajících inventurách majetku OSH
- informace starostky OSH o dění okrese
- diskusní příspěvky členů VV
- informaci br. Konara k některým výkladům stanov

2. schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- zřízení a jmenování organizační skupiny pro přípravu plesu OSH
- nepořádat seriál soutěží TFC z důvodu nezájmu pořadatelů soutěží
- dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá
- vedení nachystat materiály na SP SDH
Z: starostka OSH
T: do příštího jednání VV
- inventarizační komisi dokončení inventur majetku OSH
Z: inventarizační komise
T: do příštího jednání VV
- Apelovat na sbory při účasti na VH sborů a okrsků, k dodržování legislativy ČR a účasti na
shromáždění představitelů sborů
Z: členové VV OSH Olomouc
T: po dobu jednání VH
Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Tomáš Otruba

……………………………

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

