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 12. dubna 2016 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, 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. Mgr. Alois Švancara

Omluveni:

br. Jiří Čepelák, br. Ing. Martin Žouželka, se. Lenka Trnková

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval – AZH, se. Dáša Bartoňková - OORM

Program:
1.
2.
. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace z jednání rad – průběh příprav nastávajících soutěží
Informace inventarizační komise
Schválení OZ na Okresní kola v PS a Plamene
Příprava Dne seniorů 9. června ve Střeni
POOD 2. června
Příprava seriálu TFC a Český pohár
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.
Dále podala návrh na propůjčení hlasovacího práva člena VV se. Dáše Bartoňkové, zástupci OORM.
Hlasování o propůjčení hlas. práva člena VV:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
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. Tomáš Otruba, br. Roman Mácha
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení: Z minulého jednání nebyly uloženy žádné úkoly ke splnění.
3.) Informace z jednání rad – průběh příprav nastávajících soutěží:
Zástupce OORM žádá o sestavení technické čety v počtu 5 osob pro pořádání Plamene, o dovoz
překážek na soutěže MH a dorostu a o přistavení a obsluhu časomíry. Vše bude řešeno následným
jednáním se starostkou OSH. Na jednání dohodnuto, že OORM se bude na zabezpečení všech svých
soutěží domlouvat se starostkou OSH. OORM dále sestaví seznam požadavků pro organizaci a
zabezpečení technických čet svých soutěží. Na soutěž Plamen zajistit technickou četu, domluví garant
okrsku Zbyněk Brázdil.
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Vedoucí OORR (OORV) oznámil, že seriál soutěží TFC je zajištěn, změněná pravidla jsou rozeslány
k připomínkování a přihlašování družstev bude probíhat elektronicky. Podán návrh na stanovení
komisaře seriálu TFC – br. Roman Mácha.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Přípravy na okresní kolo v PS, na okresní kolo TFA a na Český pohár jsou v plném proudu.
4.) Inventarizační komise oznámila dokončení inventur. Zbývá doplnit podpisy všech členů.
5.) Schválené OZ okresních soutěží:
OZ okresního kola TFA schváleno
OZ okresního kola v PS schváleno
OZ okresního kola Plamen schváleno

pro: 11
pro: 11

proti: 0
proti: 0

zdrželi se: 0
zdrželi se: 0

pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

OZ okresního kola dorostu schváleno s úpravou času zahájení soutěže na 15:30 hodin
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
6.) Přípravy na akci Den seniorů, která proběhne 9. června ve Střeni běží dle plánu.
7.) Vedoucí OORP podal informace o průběhu soutěže POOD. Zúčastnilo se 278 soutěžících (12 škol a 9
SDH). Vyhlášení soutěže proběhne 2. června na HZS Olomouc společně s krajským kolem soutěže.
Přednesen návrh na zakoupení cen pro vyhodnocení této soutěže
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
8.) Příprava seriálu TFC a dvojboje Český pohár:
OZ TFC schváleno
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Možnost podání návrhu na změnu pravidel bude ukončena při zahájení 1. soutěže TFC.
Podán návrh na stanovení výše kauce při podání protestu na 500,- 1 000,- a 1 500,- Kč dle úrovně.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Příprava Českého poháru běží dle plánu.
9.) Organizační a různé
Podán návrh na zakoupení jednoho notebooku s příslušenstvím a tiskárny pro sčítací komisi okresních
kol soutěží. Nákupem pověřen br. Zbyněk Brázdil.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na nákup 3 ks převozových desek pro převoz překážek při přípravě soutěží. Nákupem
pověřen br. Tomáš Otruba.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Přednesen návrh na příspěvek 1 000,- Kč z rozpočtu OSH každému ze 7 členů, kteří absolvují 2. ročník
Univerzity dobrovolného hasiče. V případě neúspěšného absolvování této univerzity bude člen
příspěvek povinen vrátit poskytovateli.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 9
proti: 2
zdrželi se: 0
Ples OSH Olomouc – průběh hodnocen kladně. Starostka poděkovala zúčastněným členům VV za
jejich práci.
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Návrhy na udělení vyznamenání – byly všechny schváleny
Hlasování o udělení vyznamenání:
pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Projekt Kola pro Afriku – bude zajištěn termín přistavení kontejneru na HZS, který bude sdělen emailem sborům okresu. Garantům okrsku uložena povinnost informovat své sbory o tomto projektu.
Doručena pozvánka na oslavu svátku Sv. Floriana 8.5. ve Skrbeňi a pozvánka na Mezinárodní
hasičskou pouť 30.4.
OSH Olomouc má do termínu 12/2016 povinnost zajistit činnost OR ochrany obyvatelstva. Tuto
radu by měli tvořit členové SDH, ne HZS. Vytvoření této rady bude prodiskutováno s vedoucím OORP.
Bylo zaznamenáno šíření zprávy o povinnosti sborů okresu zveřejňovat výkaz majetku a závazků sboru
a další účetní materiály. SH ČMS připravuje pro tuto Občanským zákoníkem stanovenou povinnost
metodický pokyn.
Sbory OSH čeká doregistrace kontrolních orgánů sborů do spolkového rejstříku. V této souvislosti
připravuje SH ČMS formuláře pro tuto dodatečnou registraci.
Garantům okrsku uložena povinnost informovat své sbory o možnosti zabezpečit prodej občerstvení na
soutěžích OSH.
10) Br. Jan Konar informoval VV o postoupení odvolání proti odvolání dvou členů OORV, které bylo
podáno 24.2.2016. V reakci na toto odvolání potvrdila OKRR platnost rozhodnutí o odvolání dvou
členů OORV. Předseda OKRR konstatoval, že při návštěvě dalšího jednání OORV již bylo jednání
věcné a neslo se v poklidném duchu.
Dále předseda OKRR upozornil VV na nutnost řídit se při své činnosti ustanoveními Spisového a
skartačního řádu a garantům okrsku připomenul nutnost iniciovat ve svěřených okrscích aktualizaci
kontaktních údajů jednotlivých sborů okrsků.
Vedoucí AZH sdělil, že možnosti rekreace v Jánských Koupelích využilo k dnešnímu 5 seniorů
z Blatce.
Řešen problém s komunikaci při jednání o termínech a osobách obsluhujících časomíru OSH. Veškerá
další komunikace, hlavně ze strany OORM, bude vedena přes starostku OSH Olomouc tak, aby
nedocházelo k mylným informacím, ať už v termínech, nebo v tom kdo bude časomíru obsluhovat.
11) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
V Olomouci, dne 12. dubna 2016
Zapsal:

br. Petr Bartuněk

.............................................

Zápis ověřil:

br. Roman Mácha

.............................................

br. Tomáš Otruba

.............................................
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Usnesení VV OSH Olomouc z 12.4.2016
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – úkoly splněny
- informaci vedoucího inventarizační komise, inventury provedeny, ještě je potřeba podepsat všemi členy
- informace k průběhu plesu, hodnocení
- informace vedoucích OR, především k přípravě soutěží
- vyhodnocení soutěže POOD
- informace o přípravě dne seniorů
- informaci předsedy RK k dodržování spisového a skartačního řádu.
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- jmenování vedoucího OORR R. Máchu komisařem seriálu soutěže TFC
- zakoupení NB včetně SW, tiskárny a bezdrátový set klávesnice a myši pro potřeby vyhodnocení soutěží
- zakoupení cen na vyhodnocení soutěže POOD
- OZ pro soutěž okresní kolo TFA
- OZ pro soutěž okresní kolo v PS
- OZ pro seriál soutěží TFC s drobnou úpravou, dodána kauce
- OZ pro soutěž okresní kolo dorostu
- OZ pro soutěž okresní kolo hry Plamen
- výrobu 3 desek na kolečkách na přepravu materiálu
- příspěvek na UDH ve výši 1 000,- Kč všem studentům z okresu Olomouc s podmínkou, že pokud
nedokončí student všechny ročníky, bude student příspěvek vracet
- návrhy na udělení vyznamenání
3. Ukládá
8/16 - garantům okrsků informovat SDH o možnosti zřídit kiosek na soutěžích okresního kola a to
Plamen a soutěži v PS
Z: garanti
T: 30. 4. 2016
9/16 - vedoucím OORR a OORM spolupracovat se starostkou na zajištění časomíry a počtem
požadovaných lidí na zajištění soutěží OSH tak, aby mohli být osloveni vedoucí časomíry a okrsky
k zajištění lidí a materiálu
Z: vedoucí OORR a OORM
T: 30. 4. 2016
10/16 - vedoucí OORM dát požadavek na poháry a ceny na vyhodnocení hry Plamen
Z: vedoucí OORM
T: 30. 4. 2016
11/16 - zajistit ceny na vyhodnocení POOD a vyhodnocení okresního kola TFA (5 balíčků)
Z: starostka OSH
T: 30. 4. 2016
12/16 - zajistit výrobu transportních desek s kolečky v počtu 3 ks
Z: T. Otruba
T: 13. 5. 2016
13/16 - zajistit nákup NB + SW, tiskárny a příslušenství a toto zprovoznit
Z: Z. Brázdil
T: 13. 5. 2016
14/16 - garantům okrsků informovat SDH o akci kola pro Afriku, starostka určí termín svozu kol na
HZS a informace dotaci IROP
Z: garanti + starostka
T: 30. 4. 2016
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