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 6. června 2017 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Zbyněk Brázdil, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček,
br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara, br. Ing. Martin Žouželka, se. Lenka Trnková,
br. Mojmír Dostál,

Omluveni:

br. Tomáš Otruba, br. Petr Bartuněk, br. Jiří Čepelák, br. Ing. David Číhal

Hosté:

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení,
3. Informace z jednání rad- průběh příprav nastávajících soutěží - Olomoucký Drak, schválení OZ
4. Zhodnocení Okresních kol Plamene, PS a dorostu
5. Příprava dne seniorů 22. června ve Střeni
6. Informace garantů okrsků
7. Organizační a různé
8. Diskuse
9. 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: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Ing. M. Žouželka
Volba návrhové komise:
br. Z. Brázdil, br. M. Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. K. Šmoldas, se. L. Trnková
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
06/17 – částečně splněno (zbývají dokoupit pivní sety)
3+4.) Informace z jednání OOR:
OORM:
- předložen návrh OZ akce Olomoucký drak 17.9.2017
hlasování o přijetí návrhu OZ:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
- liga MH v PÚ – proběhly již 3 závody, účast okolo 70 družstev
- hra Plamen – účast 33 SDH (28 ml., 26 st.), postup do kraje SDH Trusovice, SDH Velký Týnec,
účast 45 lidí jako rozhodčí a org. pracovníků – hodnoceno jako dostatečné; pro příští roky nutná
změna jídla (mnoho zbytků); dorost- účast 2 družstev dívek a 12-ti jednotlivců

-

OORR:
okresní kolo – vše v pořádku, problémem bylo nástup soutěžících do drah při 100m přek.
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5.) Příprava Dne seniorů – 22. června 2017:
Vše již dohodnuto vč. občerstvení a programu, prozatím nahlášeno okolo 80-ti seniorů
6.) Podány informace z průběhu soutěží a oslav sborů
7.) Organizační a různé:
- nutné školení řidičů služebních vozidel
- možnost pořádání plesu společně s HZS OLK jako ples složek IZS, který má HZS OLK pořádat;
OSH má podmínku aby byl ples přístupný pro všechny dobrovolné hasiče v jakémkoliv množství –
bude dále následovat jednání s HZS OLK; OSH se dané spolupráci nebrání za daných podmínek
hlasování o případné spolupráci při org. plesu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
- zakoupeny 2 nůžkové stany 6x3m – jeden placen z financí OSH, druhý z příspěvku SmOl.
- při okresním kole – poškozen soukromý notebook H. Kubíčkové; návrh – aby po kalkulaci opravy
posoudilo vedení OSH zda-li se bude podílet na spolufinancování opravy či zvolilo jinou formu
náhrady
hlasování o přijetí návrhu pro opravu notebooku: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
- předloženy návrhy na vyznamenání
hlasování o návrzích na vyznamenání:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

9.) Diskuse:
Členi VV – vyjádřeny názory k průběhu okresního kola v PS
M. Žouželka – okresní kolo neproběhlo na úrovni jakou by mělo okresní kolo mít – požaduje
osobní diskuse se zainteresovanými lidmi pro přípravu a průběh okresního kola → na příštím
jednání VV vyřčení osobního návrhu na změny
10.) Usnesení a závěr:
Návrh usnesení z VV OSH konaného dne 6. 6. 2017

1. Bere na vědomí
•
•
•
•
•

kontrolu plněných usnesení
informace OORR, OORM a OORP
přípravy setkání seniorů dne 22. června
informace o plnění přehledů majetků sborů
informace členů VV

2. Schvaluje
•
•
•
•
•

program dnešního jednání VV
pracovní komise dnešního jednání VV
OZ akce Olomoucký drak 17.9.2017
možnost spolufinancování návrhu opravy notebooku H. Kubíčkové
proplacení cestovních nákladů M. Dostálovi
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•
•

předložené návrhy na vyznamenání
možnou spoluúčast na organizaci plesu IZS spolu s HZS jako hlavním pořadatelem plesu

3. Ukládá
07/17 zajistit diskuse se zainteresovanými lidmi pro přípravu a průběh okresního kola → vyřčení
návrhu na změny
Z: I. náměstek OSH

T: příští jednání VV

Zapsal:

br. Ing. M. Žouželka

…………………………..

Správnost ověřil:

br. Karel Šmoldas

……………………………

se. Lenka Trnková

……………………………
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