1z3
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 23.

Přítomni:

leden

2007

v Olomouci

Sýkora L., Zatloukal A., Mácha R., ing. Žouželka M., Rozsíval J., Siegel M.,
Dostál M.,ing. Kropáč J., Mgr. Vystrčilová M., ing. Faltýnek F., Konečný A.,

Omluveni : RNDr. Fiala P., Michailidis P.
Soušková M. ekonomka kanceláře OSH, Konar Jan předseda OKRR OSH .
Hosté:
Program :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, určení ověřovatele zápisu
Zpráva kanceláře OSH, schválení vyznamenání
Diskuse
Usnesení a závěr

ad. 1. Zahájení

-

Starosta OSH přivítal přítomné a seznámil je s programem,
který byl schválen.

Pro P-ti zdr
11
0
0

ad. 2. Kontrola plnění usnesení
- Ověřovateli zápisu byli určení ing. Žouželka M. a ing. Kropáč J.
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV OSH a odstraněny chyby Pro P-ti zdr
- Usnesení 21/06, 22/06 splněno. Hlasování o všech třech bodech
11
0
0
ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
- 28.12.2006 obdržela kancelář návrh nové smlouvy na nájem kanceláře. Zatím
nebudu podmínky a výši nájmu zveřejňovat, až se vrátí z prohlídky nového
zamýšleného místa kanceláře OSH z nabídky HVP, a.s. Prohlídky se zúčastní
skupina ve složení: Mgr. Vystrčilová, Zatloukal, ing. Faltýnek, Rozsíval, Dostál, pí
Soušková.
- 10.1.- návštěva člena SDH Dolany –spor s SDH Střelice.
- 12.1.- Jánské Koupele- výřad absolventů university třetího věku
- 16.1.- VVH SDH Příkazy
- 17.1.- ing. Richter a ing. Kubeš v Olomouci. Rozvoz uniforem do okrsků okresu.
Oslovovací dopisy vypracuje a rozešle ing. Žouželka po schválení obsahu fa F-PRI.
Tel: 603 470 102, konečná cena do 3 tisíc Kč včetně brigadýrky a kravaty.
Schválení návrhů na vyznamenání
- Návrhy na udělení vyznamenání jsou doručovány do kanceláře OSH v zoufalém
stavu. I ze dvou třetin jsou nevyplněné. Příklad ocenění br. Pudila Ladislava z SDH
Olomouc-město.
Nové místo pro kancelář OSH
- Výše jmenovaná skupina se vrátila z prohlídky místa. Seznámila zbývající část VV
se stavem, velikostí a umístěním kanceláře. Ani jeden z nich nesouhlasí se
stěhováním kanceláře OSH do těchto prostor, z několika důvodů. Parkování na
náměstí republiky (neustále je plné), prostory jsou příliš malé a stísněné, těžko by se
do prostor vešel nábytek kanceláře.
Hlasování Pro P-ti zdr
0
11
0
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-

-

OSH se podařilo získat finanční částku ve výši 1,2 milionu Kč. Část peněz bude
použito na nákup nové elektronické časomíry pro potřeby OSH Olomouc. (cca 800
tisíc). Zbývající částka (cca 400 tisíc) bude použita na repasi automobilu VW
Transporter v majetku OSH (auto bylo získáno od Záchranné služby ). Vozidlo
bude plně vybaveno pro potřeby dovozu a provozu časomíry. Vozidlo parkovat
bude na HZS Ol. kraje. O jeho užívání bude rozhodovat OSH Olomouc. Skupina ve
složení : Siegel M. Siegel J., Mácha R., ing. Kropáč J., Konečný A., ing. Brázdil Z.
a Čurda Z., bude z pověření VV OSH Olomouc kontrolovat, koordinovat a dohlížet
na to, aby získané finanční prostředky byly maximálně ekonomicky využity pro
účel, na který byly PS PČR vyčleněny. Repase vozidla bude provedena v KOMETu
Pečky
.
Hlasování Pro Pti zdr
11
0
0
27.1.- br. Vlček se dožívá 90 let. OSH zakoupí dárkový balíček v ceně 500,- Kč.
Oslav se zúčastní ing. Kropáč, Sýkora.
Hlasování Pro Pti zdr
11
0
0

ad. 4. Diskuse.
- Br. Mácha a Osyka urychleně zajistí na HZS zprovoznění www stránek OSH. Za
pomoci plk. Kolaříka K. z HZS tak aby do 2. února bylo vše funkční.
- Br. Zatloukal opětovně otevřel udělení vyznamenání pro starší členy SDH Střelice.
Starosta nechal zaslané návrhy SDH Střelice kolovat. Vzhledem k tomu, že byly
protichůdné názory na tyto návrhy, navrhnul br. Kropáč vytvořit skupinu, která
návrhy jednotlivě posoudí a podle Statutu o udělování vyznamenání navrhne
udělení medailí jednotlivcům. Skupina složená: Zatloukal, ing. Kropáč, ing.
Žouželka a Dostál se sejdou 30. ledna ve 14 hodin, posoudí jednotlivé návrhy,
zaujmou k nim stanovisko a toto písemně sdělí SDH Střelice.
Hlasování Pro Pti zdr
11
0
0
-

ad. 5.

Vystrčilová-oznámila zakoupení 2 ks knih celkem cca za 400,- Kč pro fundraising.

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- Podání ústní zprávy o novém místě pro kancelář OSH
VV OSH - schvaluje
- Ověřovatele zápisu z dnešního jednání VV OSH br. ing. M. Žouželka a ing. Kropáč J.
- Opravený zápis z minulého jednání VV OSH
- Záporné stanovisko k stěhování do nového místa.
- Skupinu která bude dohlížet a kontrolovat ekonomické využití dotace 1,2 mil. Kč od PS PČR
v souladu s jejím předmětem určení
- umístění vozidla časomíry VW na HZS Ol. kraje, vč. zodpovědnosti za její technický stav,
údržbu a ekonomický provoz. Vozidlo bude užíváno jen se souhlasem OSH Olomouc
- Zakoupení dárkového balíčku k 90 nám br. Vlčka z SDH Trusovice
- Skupinu, která vyřeší situaci s vyznamenáním členů SDH Střelice
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VV OSH - ukládá
Ihned podat informaci HVP, a.s. o zamítavém stanovisku na nové místo pro
01/07
OSH
Odpovídá : br. Zatloukal A.
Termín : 25.1.2007
02/07

Do 2. února zprovoznit stránky www OSH
Odpovídá : br. Mácha R. a Osyka J.
Termín : 2. 2. 2007

03/07

Vypracovat s fi. F-PŘI oslovovací dopis pro okrsky okresu Olomouc.
Odpovídá : br. ing. Žouželka
Termín : 2. 2. 2007
Hlasování o všech bodech usnesení
Pro Pti
11
0

V Olomouci 23. ledna 2007
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu:

Zatloukal Antonín
Ing. Martin Žouželka
Ing. Jiří Kropáč

zdr
0

