SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc

ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 10. května 2016 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Jiří
Čepelák, br. Mojmír Dostál, br. Tomáš Otruba, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas,
br. Mgr. Alois Švancara, br. Ing. Martin Žouželka

Omluveni:

br. Ing. David Číhal, br. Roman Mácha

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval – AZH

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, Okr. kola, Český pohár, TFC
Příprava Dne seniorů 9. června ve Střeni
POOD 2. června na HZS
Informace garantů okrsků
Organizační a různé
Diskuse
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.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí programu jednání:
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
se. Lenka Trnková, br. Jiří Čepelák
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Body 01/16, 07/16, 08/16, 12/16, 13/16 v plnění. Ostatní úkoly splněny.
3.) Informace z jednání rad – průběh příprav nastávajících soutěží, Okr. kolo, Český pohár, TFC:
TFC – seriál byl zahájen 1. soutěží v Břevenci. Účast 16 družstev mužů a 15 družstev žen.
Okresní kolo v PS a Český pohár - v přípravě. Jednání OORR proběhne 13.5.
Okresní kolo TFA – proběhlo 30.4.2016. Účast 40 závodníků. Na republiku postupuje družstvo
složené ze zástupců OSH Olomouc.
Okresní kolo dorostu a mladých hasičů – časomíra, ozvučení, ceny, diplomy a strava zajištěny.
Vedoucí OORM žádá o zajištění technických čet pro organizaci Okresního kola mladých hasičů a
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dorostu. Na soutěži dorostu zajistí tech. četu 5 členů VV OSH. Na soutěži mladých hasičů zajistí tech.
četu 5 členů SDH Štarnov.
Soutěže CTIF ve Velkém Újezdě se 23.4. zúčastnilo 18 družstev. Liga MH má za sebou 2 soutěže 1.5.
Drahlov a 8.5. Loučany.
V souvislosti s rozhodnutím KORM o použití stroje TOHATSU na krajském kole Plamene žádá
vedoucí OORM o poskytnutí okresního stroje TOHATSU pro přípravu postupujících družstev. V této
souvislosti byl vedení OSH uložen úkol oslovit vedení SDH Drahlov o zapůjčení tohoto stroje a dále
upřesnit podmínky zapůjčení stroje SDH Drahlov.
Hlasování o uložení úkolu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
4.) Příprava Dne seniorů 9. června ve Střeni – přípravy běží dle plánu.
5.) POOD 2. června na HZS – přípravy běží dle plánu. Budou nakoupeny ceny pro vítězné práce a
rozeslány pozvánka na slavnostní předávání.
6.) Informace garantů okrsků
Okrsková kola soutěží v PS ukončena. Kvalita soutěží se zlepšuje.
Zahájena elektronická registrace rozhodčích a členů tech. čet pro okresní kolo v PS. Na registraci
pracuje br. Ing. Martin Žouželka a starostka OSH.

7.) Organizační a různé
Organizačním řízením provozu časomíry, z důvodu dezinformací, pověřena výhradně starostka OSH.
Starostka OSH pozvána na večeři s Prezidentem republiky u příležitosti jeho návštěvy Ol. kraje. Jako
doprovod si starostka, po zvážení s vedením OSH, zvolila br. Jaroslava Rozsívala.
Starostka OSH informovala členy VV o krajském setkání AZH v Lošticích. Zároveň předem
poděkovala členům, kteří zajistí dovoz zasloužilých hasičů na toto setkání.
Starostka OSH děkuje SDH, které se zapojili do projektu Kola pro Afriku.
Podán návrh na zakoupení dvou tiskáren pro potřeby OORR a OORM
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na zakoupení cen pro první 3 místa kategorie mužů a první 3 místa kategorie žen na
Okresní kolo soutěží v PS
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Ze strany starostky OSH zazněla výtka k vedoucí OORM o obsazení pozice hl. rozhodčího br. Milošem
Sieglem, což bylo v rozporu s rozhodnutím VV.
V pátek 27.5. proběhne slavnostní křest knihy o historii SDH Ol. kraje. Sbory mají za úkol nahlásit
na OSH počty zástupců svých sborů, kteří se této slavnosti zúčastní.
Návrhy na udělení vyznamenání - schváleny všechny návrhy
8.) Diskuse:
Členové VV mají za úkol do příštího VV zvážit založení rady žen, jejímž úkolem by byla pomoc při
organizaci okresních akcí a zajištění občerstvení.
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V okrese zaznamenány pokusy o školení prevence na základních školách. Tuto prevenci mohou školit
jen řádně poučení a proškolení instruktoři. V této souvislosti proběhne na školení vedoucích mládeže
proškolení vedoucích tak, aby byli sami schopni tyto přednášky na ZŠ realizovat.
Proběhlo jednání se starostou SDH Trusovice ohledně příspěvku, uveřejněného na FB stránkách SDH
Trusovice. Jednání se zúčastnil br. Miloš Siegel, br. Ing. Martin Žouželka, se. Lenka Trnková a starosta
SDH Trusovice. Jednání bylo věcné a během tohoto jednání byly dodatečně vyjasněny okolnosti a
důvody uveřejnění jmenovaného příspěvku.
Vedoucí OKRR, br. Jan Konar, upozornil garanty okrsků na nutnost apelovat ve svých sborech na
kvalitní řízení dopravy při pietních a jim podobných akcích, konaných v těsné blízkosti veřejných
komunikací a na nutnost dodržování ustanovení stejnokrojového předpisu.
9.) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – usnesení č. 08/16 trvá, nákup NB a tiskáren do konce týdne, transportní
desky budou zhotoveny do konce týdne, ostatní úkoly splněny
- informace k časomíře – starosta bude organizačně řídit časomíru, aby nedocházelo k dezinformacím
- informaci o průběhu akce Kola pro Afriku, starostka vyslovila poděkování zúčastněným sborům
- starostka informovala přítomné o průběhu okresních soutěží
- informace k možnosti zřízení rady žen při OSH Olomouc, do příštího VV promyslet jaký by tato
složka měla význam a jakou náplň práce, možnost obsluhovat kiosek na akcích OSH
- informace k přípravě dne seniorů, příprava probíhá dle plánu, pozvánky budou zaslány
- informace AZH ke krajskému setkání, které proběhne v Lošticích
- informace ke slavnosti a předání knihy o sborech na Pevnůstce, počet účastníků neomezen
- informace k dění v OSH od uplynulého jednání
- informaci vedení k jednání mezi vedením a zástupci SDH Trusovice
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- nákup dvou kusů tiskáren pro radu represe a mládeže
- nákup cen pro první 3 družstva kategorie mužů a žen na Okresním kole soutěží v PS
- oslovit starostu SDH Drahlov o uvolnění požární stříkačky Tohatsu v majetku OSH Olomouc
k zapůjčení postupujícím družstvům MH na krajské kolo hry Plamen pro účely tréninku na danou
soutěž
- vypracování dalších podmínek pronájmu požární stříkačky Tohatsu s SDH Drahlov
- návrhy na udělení vyznamenání
3. Ukládá
15/16 - garantům okrsků informovat SDH o možnosti zřídit kiosek na soutěžích okresního kola a to
soutěži v PS a Olomouckém Draku
Z: garanti
T: 31. 5. 2016
16/16 - vedení OSH projednat smlouvu o pronájmu požární stříkačky Tohatsu s SDH Drahlov, která je
v majetku OSH a podepsat nájemní smlouvu
Z: starostka OSH
T: 30. 6. 2016
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Zapisovatel:

br. Petr Bartuněk

……………………………..

Ověřovatelé zápisu:

se. Lenka Trnková

……………………………..

br. Jiří Čepelák

……………………………..
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