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 6. září 2016 v Řídeči.
Přítomni:

se. Lenka Trnková, br. Mojmír Dostál, br. Ing. Lukáš Pluháček,br. Ing. Martin Žouželka, br.
Ing. David Číhal, br. Petr Bartuněk, br. Karel Šmoldas

Omluveni:

br. Roman Mácha, br. Jiří Čepelák, br. Tomáš Otruba, br. Mgr. Alois Švancara, se. Vlastimila
Švubová, br. Zbyněk Brázdil

Hosté:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení,
Informace z jednání rad- průběh příprav Ol. drak, závěr TFC
Zhodnocení proběhlých akcí
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) i. náměstek starostky OSH Olomouc, přivítal přítomné členy VV a hosty a zahájil schůzi. Úvodem
oznámil, že jednání bylo svoláno řádně.
Hlasování o přijetí programu jednání:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Ing. Martin Žouželka
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál, br. Ing. Lukáš Pluháček
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele, ověřovatele zápisu a NK
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Body 01/16 v plnění, všechny ostatní splněny
3.) Informace z jednání rad:
OORP – jednání až příští týden
OORM – zítra školení vedoucích MH (nové směrnice hry Plamen); projednané OZ školení vedoucích
v Jánských Koupelích (22-23/10), OZ Ol. drak (rozeslané e-maily již před měsícem – bez připomínek;
žádost o cestovní výlohy na školení
Hlasování o OZ školení, OZ Ol. drak, cestovní výlohy spojené se školením
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
OORM zve členy na akci Ol. drak
OORV – bez podnětů
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OKRR – informace k účetní uzávěrce 2016 (v korespondenci se spolkovým rejstříkem) – nutné možné
školení SDH
4.) Český pohár – dle slov náměstka a starostky: nepovedená akce, pro kterou nemáme kvalitní
dobrovolníky schopné se samostatně zapojit do příprav a vlastní akce → v příštím roce již akci pořádat
OSH nebude
5.) Ol. drak – výpomoc od členů OOPR (potvrzena jejich vedoucím)
Ples OSH Ol. – termín konání 25/3/2017; přípravná komise ve složení – starostka, náměstci, br.
Brázdil, br. Bartuněk
Organizační rada při OSH (pomoc při akcích pořádaných OSH) – seznámení se záměrem okrsky a
jednotlivé sbory
6.) bez příspěvků
Usnesení z VV konaného dne 6. 9. 2016
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – úkoly splněny
- informace vedoucích odborných rad
- informace ke školení vedoucích MH pro závod požární všestranosti
- informace k uskutečněným a připravovaným akcím
- informace k plesu na rok 2017, bude ples SHČMS a OSH, plánovaný termín je na 11. nebo 25. 3. 2017,
bude potřeba více dobrovolníků
- informace br. Konára k finanční uzávěrce za rok 2016
- diskusní příspěvky přítomných
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- OZ pro školení vedoucích MH v termínu 22. až 23. 10. 2016
- proplacení CP na jedno vozidlo pro přepravu materiálu na dané školení vedoucích MH
3. Ukládá
19/16 – OR prevence zajistit 4 lidi do technické čety na Ol. Draka, nástup na stadionu 18.9.2016 v 6:00 hod
Termín: 14. 09. 2016
20/16 – garanti okrsků zajistí z každého okrsku 2 lidi do organizační rady OSH
Termín: do příštího jednání VV
Vypracovala návrhová komise

Zapisovatel:

br. Ing. Martin Žouželka

……………………………..

Ověřovatelé zápisu:

br. Petr Bartuněk

……………………………..
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