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. května 2017 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Ing.
David Číhal, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba, br. Ing. Lukáš
Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka,

Omluveni:

br. Jiří Čepelák, br. Mgr. Alois Švancara,

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR.

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 OOR – průběh příprav nastávajících soutěží
Kontrola připravenosti Okresních kol Plamene, dorostu a PS
Příprava dne seniorů - 22. června 2017
POOD – 30. května 2017
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: 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. David Číhal, 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:
Vedení OSH uložena povinnost zaslat VV KSH usnesení z mimořádného jednání VV OSH, které
proběhlo 24.4.2017 v návaznosti na návrh OZ krajského kola, který předložila KORM – SPLNĚNO,
Nákup sady sportovních překážek pro disciplínu 100 m překážek – SPLNĚNO.
3.) Informace z jednání OOR – průběh příprav nastávajících soutěží:
4.) Kontrola připravenosti Okresních kol Plamene, dorostu a PS:
Vedoucí OORM a OORR podali informace o činnosti svých rad.
MH – neděle 14.5. soutěž na stadionu Lokomotiva Olomouc - přihlášeno 29 družstev mladší kategorie
a 25 družstev starší kategorie. Podány informace z přípravy soutěže.
Dorost + PS – společné okresní kolo pro obě kategorie proběhne 4.6.2017 na stadionu Lokomotiva
Olomouc. Přednesen jmenovitý návrh na obsazení pozic rozhodčích, technické čety a ostatních
pracovních pozic.
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5.) Příprava Dne seniorů – 22. června 2017:
Přípravy na akci běží dle plánu. Akce proběhne ve Střeni. Občerstvení bude zajištěno formou studeného
bufetu. V průběhu jednání zajištěna hudební produkce na toto setkání.
Hlasování o schválení termínu a místa konání a zajištění občerstvení:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
6.) POOD – 30. května 2017:
Podány informace o průběhu soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne od 16:00 hodin v prostorách HZS
Olomouc, společně s exkurzí stanice a projekcí soutěžních prací. Dary nakoupeny z dotačních
prostředků.
7.) Informace garantů okrsků:
Garanti okrsků podali informace o průběhu okrskových soutěží a další činnosti v jednotlivých okrscích.
8.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:
pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na nákup stanu o rozměrech 3 x 6 m a 10 pivních setů pro zajištění občerstvení při
organizaci okresních kol soutěží v PS a ostatních akcí OSH.
Hlasování o přijetí návrhu nákupu stanů a pivních setů:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Předneseny doposud doručené návrhy osob, které jednotlivé SDH navrhují jako administrátory aplikace
Centrální evidence.
Hlasování o zvolení administrátorů CE dle návrhů SDH:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Vedení OSH zajistí nákup notebooku pro potřeby OORM dle dříve schváleného usnesení.
Podány informace o výsledku hospodaření při organizaci plesu SH ČMS.
Doručena pozvánka na odborný seminář ochrany obyvatelstva. Vedoucím OORR a OORP uložena
povinnost zajistit účast zástupce OSH na tomto školení.
Proběhl nákup modrých triček pro zapůjčení členům štábu při organizaci soutěží OSH.
9.) Diskuse:
Řešeny nejasnosti v postupu stanovení osoby zodpovědné za práci v aplikaci Centrální evidence.
Vedoucí OKRR apeloval na vyšší úroveň spolupráce garantů s okrsky v souvislosti s řešením
povinností, uložených ze strany OSH.
Starostka OSH poděkovala br. Aloisovi Heinrichovi, členovi SDH Bouzov, za vzornou spolupráci
s OSH Olomouc, zejména za pomoc při dopravě zasloužilých hasičů na jejich setkání.
Starostka OSH podala informaci o dění v KSH v souvislosti s organizací Krajského kola MH a dorostu.
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Starostka OSH podala informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi. Zmínila možnost zapojení
především nových funkcionářů do projektu Univerzita dobrovolného hasiče, podala informace o změně
stanov a zmínila nutnost registrace okrsků do spolkového rejstříku.
10.) Usnesení a závěr:

Návrh usnesení z VV konaného dne 09. 05. 2017
1. Bere na vědomí:
• kontrolu plněných usnesení – splněno
• informace vedoucích odborných rad o jejich dění
• informaci o připravenosti Okresních kol: Plamene, Požárního sportu a dorostu
• poděkování br. Aloisovi Heindrichovi za obětavou práci pro hasiče
• informace starostky o dění v OSH, KSH, vyhodnocení plesu a k organizaci Krajského kola mladých
hasičů a dorostu
• stanovený termín pro předání ocenění účastníkům soutěže POOD na 30.05.2017
• informace garantů okrsků
• starostkou přečtené usnesení z VV ústředí SH ČMS
• informace ke změnám stanov SH ČMS
• diskusní příspěvky přítomných členů VV
2. Schvaluje:
• program dnešního jednání VV
• pracovní komise dnešního jednání VV
• přípravu dne seniorů na 22. června ve Střeni
• nákup stanu a pivních setů pro OSH
• navržené administrátory sborů pro přístup do centrální evidence
• dodané návrhy na vyznamenání
3. Ukládá:
06/17 - br. Dostálovi a br. Máchovi oslovit členy svých rad a informovat je o pozvánce na odborný
seminář Ochrany obyvatelstva v ÚŠH Jánské Koupele
Z: br. Dostál a br. Mácha

T: do 26.05.2017

Vypracovala návrhová komise.

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Ing. David Číhal

……………………………

br. Karel Šmoldas

……………………………
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