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 4. října 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. Ing. Lukáš Pluháček,
br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka,

Omluveni:

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

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval – AZH, br. Jiří Zips – VV SH ČMS.

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace z jednání rad – průběh příprav ZPV
Zhodnocení Ol. draka, Ligy MH, Závěru TFC a Hanácké extraligy
Příprava setkání starostů a velitelů okrsků
Příprava SP SDH + ZH
Výsledky hospodaření do 30.9.2016
Organizační a různé
Diskuze
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: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas,
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
OORP uložena povinnost zajistit 4 osoby do technické čety pro přípravu Ol. draka. Technická četa
pracovala jen z části, někteří její členové zastávali také funkce rozhodčích. Vedoucí OORP bude tento
problém s konkrétními lidmi řešit.
20/16 – TRVÁ - garanti okrsků mají za úkol zjistit zájem o členství v organizační radě Ol. kraje.
Zaznamenán malý zájem o členství v této radě.
3.) Informace z jednání rad:
OORP – probíhá práce na organizaci školení preventistů, od 1.10. v běhu soutěž POOD 2017,
OORR – příprava na jednání starostů a velitelů okrsků,
OKRR – příprava na podzimní SP SDH, dále běžná agenda, do konce února 2017 v plánu školení EET.
OORM – probíhá příprava BZPV v Nové Hradečné – označení dráhy a úprava lesního porostu, rozhodčí
zajištěni, registrace družstev zajištěna prostřednictvím webu.
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4.) Zhodnocení Ol. draka. Ligy MH, Závěru TFC a Hanácké extraligy:
Olomoucký drak 18.9. – průběh soutěže hodnocen kladně, účast 313 závodníků.
Vyhodnocení Ligy MH 25.9. – proběhlo v Olomouci na náměstí, oceněni i reprezentanti dorostu na
MČR.
Závěr TFC a HE 17.9. – výrazná nepřízeň počasí, průběh bez větších problémů, zdůrazněna
neschopnost družstev provést presenci do 10:00 hodin, v OZ soutěže v příštím roce nutno jasně
definovat parkovací místa pro vozidla jednotlivých družstev tak, aby na parkovišti Lokomotivy
probíhala pouze vykládka a nakládka sportovního materiálu a samotné parkování vozidel bylo zajištěno
na přilehlých parkovacích plochách.
Zdůrazněna špatná komunikace mezi vedoucími OORM a OORR v obsazování lidí do pracovních pozic
na svých soutěžích.
5.) Příprava setkání starostů a velitelů okrsků:
Setkání proběhne v úterý 18. října v 17.00 hodin v zasedací místnosti HZS. Na programu budou
informace týkající se projektu EET, zveřejňování přehledu o majetku a závazcích, změny
stejnokrojového předpisu, hasičský ples apod.
Hlasování o přijetí návrhu termínu a bodů jednání:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
6.) Příprava SP SDH + ZH:
Jednání proběhne 5.11. v Bouzově, přípravy běží dle plánu, zprávu o činnosti připraví starostka OSH,
dále bude přednesena zpráva OKRR, trasa k místu konání jednání bude detailně popsána v pozvánce
na jednání. Starostka OSH prověří dovoz zasloužilých hasičů ze strany dotčených sborů.
Hlasování o přijetí návrhu OZ jednání:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
7.) Výsledky hospodaření do 30. 9. 2016:
Členové VV byli podrobně seznámení s příjmy a výdaji OSH v uvedeném období.
8.) Organizační a různé
Starostkou OSH vyzdvihnuta svědomitá práce br. Zbyňka Cenkla, člena OKRR, při pomoci kanceláři
OSH s účetní problematikou a se záležitostmi členských příspěvků. Navrhnuto veřejné poděkování na
podzimním SP SDH. Formu poděkování připraví vedení OSH.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu:
Přednesen návrh na konání jednání VV OSH v listopadu v Bouzově ihned po ukončení SP SDH.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Inventarizační komise - návrh složení: předseda - br. Ing. Martin Žouželka, členové – br. Jan Konar,
se. Dáša Bartoňková, br. Mojmír Dostál, br. Zdeněk Opluštil. Komisi uložena povinnost provést
inventury majetku OSH do 31.12.2016.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu:
Kurz pro rozhodčí soutěží mládeže I. kvalifikačního stupně proběhne 5. – 6. listopadu v Přibyslavi.
Tohoto školení se za OSH zúčastní se. Lenka Trnková, br. Zbyněk Brázdil a br. Miloslav Siegel.
Vedoucí OORM žádá OSH o příspěvek na cestovné zástupců do Přibyslavi.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání. Prosím o doplnění
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
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Školení vedoucích a rozhodčích mládeže proběhne 22. -.23. října 2016 v Jánských Koupelích. Na
školení je vše připraveno.
Ples SH ČMS proběhne 25.3.2017 v RCO Olomouc. Úkolem garantů okrsků je požádat SDH
o poskytnutí daru do tomboly tohoto plesu. Pracovní skupina pro organizaci plesu zahájila svou činnost.
Parkování vozidla OSH „sanitka“ dohodnuto v Drahanovicích.
Požadavek na nákup výpočetní techniky pro potřeby OSH bude realizován v roce 2017 na základě
přidělení dotace ze strany Ol. kraje.
9) Diskuze
Nové průkazy členů SH ČMS – zástupce VV SH ČMS, br. Jiří Zips sdělil, že doposud zaznělo několik
návrhů řešení nových členských průkazů. Zatím není jasné, jaký návrh bude schválen jako nejvhodnější.
Proběhla diskuze, týkající se nákupu nových polokošil dle stejnokrojového předpisu a jejich vysoké
pořizovací ceny.
Řešen nový vzhled webu OSH. O konkrétní podobě webu rozhodne VV v roce 2017. V současné době
je činnost OSH prezentována na FB profilu.
10) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – úkoly jsou splněny, kromě bodu 20/16, ten je dále v plnění
- kritiku OR prevence při soutěži Ol. drak, vedoucí probere na jednání rady
- informace vedoucích z jednání odborných rad
- informace z průběhu příprav ZPV
- zhodnocení proběhlých soutěží, Ol. Drak, Liga ml. hasičů, Závěru TFC a Han. extraligy
- informace k přípravě setkání starostů a velitelů okrsků
- informace k přípravě SP SDH + ZH na Bouzově
- informace o hospodaření OSH do 30. 9. 2016
- diskusní příspěvky přítomných
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- proplacení CP na jedno vozidlo pro přepravu účastníků na školení Vedoucí 1.stupně
- termín příštího jednání VV po jednání SP SDH v Bouzově
- složení inventarizační komise a termín dokončení daných revizí do 31. 12. 2016
- OZ na SP SDH v Bouzově
- termín setkání starostů a velitelů okrsků na 18.10.2016 v 17:00 hod na HZS
- udělit veřejné ocenění br. Cenklovi na SP SDH za jeho aktivní práci pro OSH
- navržená vyznamenání členů
3. Ukládá
21/16 – do příštích OZ pro soutěžní akce pořádaných OSH napsat způsob a místo parkování
Termín: trvale

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
Jednání ukončeno 18:20.

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Ing. Lukáš Pluháček

……………………………

br. Karel Šmoldas

……………………………
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