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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne

Přítomni:

Omluveni :
Hosté:
Program :

7.

srpna

2007

v Olomouci

Sýkora L., ing. Kropáč J., Rozsíval J., Mgr. Vystrčilová M., ing. Žouželka M.,
RNDr. Fiala P., Mácha R., Siegel M.,
OKRR: Konár J., Peč M., Vysloužil M., Neporová M., ing. Zlámal M.
Zatloukal A., Konečný A., ing. Faltýnek Fr., Michailidis P., Dostál M., Pelc J.,
Muzikant Fr.
Soušková M. ekonomka kanceláře OSH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, volba pracovních komisí
Zpráva kanceláře OSH
Úkoly na nadcházející období
Okresní liga v PÚ
UNO – Zřízení hasičské sekce
Diskuse
Usnesení a závěr

ad. 1. Zahájení
- Starosta OSH přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl schválen.

Hlasování o programu Pro P-ti zdr
8
0
0
ad. 2. Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV OSH – bez připomínek
- Usnesení 13/07 splněno jen 4-mi členy VV, 14/07 plněno
- Zapisovatelem byl určen br. ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byli určení br. Roman Mácha, br. Miloslav Siegel
- Návrhová komise: s. Mgr. Vystrčilová M., br. ing. Kropáč J., br. Konar J.
Hlasování o všech pěti bodech Pro P-ti zdr
8
0
0
ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
= Zhodnocení I. kola soutěže v PS
- br. Mácha – dle organizační stránky vše bez problémů; bez problémů i soutěžící,
kteří odjíždí z I. kola v dobré náladě a tak by to mělo být. Problémem je účast jen
12 rozhodčích a neochota dalších 40 na I. kolo přijet rozhodovat; problémem je
účast jen 4 členů VV OSH Ol. a 3 členů OORV; problémem je i financování
dovozu a odvozu překážek pro ženy, které mají v opatrovnictví SDH okresu Ol.
Jedna část dohody mezi VV a bezplatnými nájemci překážek ze zasedání VV
v roce 2005, zněla, že tyto na vlastní náklady dopraví na soutěž vyššího kola, pokud
nebude rozhodnuto jinak.
- br. Sýkora – SDH které mají právo účastnit se I. kola v PS se omlouvají různými
důvody z účasti na I. kole, ale bez problémů se účastní v ten samý den některé
pořádané pohárové soutěže. Proto navrhuji vyloučit z hodnocení Okresní ligy v PÚ
ty SDH, které se I. kola nezúčastnily.
-

2-4.7. proběhlo MČR HZS v PS – Ol. kraj v konečném pořadí skončil na 6. místě
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-

-

-

4-8.7. MČR MH a dorostu ve Zlíně – vše proběhlo na úrovni MČR včetně
vyhodnocení a cen, stinou stránkou bylo jen občerstvení; výsledky byly ihned po
skončení disciplíny na internetu na stránkách OSH Zlín; za Ol. kraj dorostenci
z SDH Nasobůrky 11.místo, dorostenky z SDH Kolšov 8.místo, MH z SDH
Milotice 6. místo
!!! 21.7. proběhla okrsková soutěž bývalého okrsku Červenka za účasti SDH Tři
Dvory a SDH Pňovice
20.7. proběhlo setkání s ministrem vnitra Dr. Langrem ohledně přípravy MČR 2008
v Přerově a ohledně vztahu KSH a OSH Olomouc vůči Olomouckému kraji
(přidělení dotací z kraje těm subjektům, které získali záporné stanovisko)
2.8. získalo OSH Ol. od HZS kraje územního odboru Sever osobní automobil Škoda
Favorit a to za částku 6 000,- Kč.

ad. 4. Úkoly pro nadcházející období
- II. kolo v PS Přerov – 18.8.07 pořadatelem je KSH a KORV; pozvánky byly
rozeslány vybraným lidem v rámci kraje; příjezd rozhodčích 17.8.07 do 1630
- Vyhodnocení soutěže „Hoří má panenko“ – proběhne právě na krajské soutěži
v Přerově; do finále postoupily SDH z Řimic, Radslavic a Velké Bystřice
- 8.9.07 proběhne soutěž MH „Olomoucký drak“ – s. Mgr. Vystrčilová seznámila
přítomné s organizačním zabezpečením akce; předložila návrh plakátů ke kterým
nebylo významných připomínek; bylo upřesněno rozeslání pozvánek a představen
rozpočet akce, který by neměl přesáhnout 50 000,- Kč. Dne 13.8. proběhne porada
na OSH ohledně podrobného rozpočtu a smlouvy s Florou a dne 21.8. proběhne
porada OORM, která dořeší konečnou podobu organizačního a technického
zabezpečení.
ad. 5. Okresní liga v PÚ
- do 31.8.07 předloží OORV návrh k řešení situace okolo vyhodnocení okresní ligy v
PÚ
ad. 6. UNO – Zřízení hasičské sekce
- s. Mgr. Vystrčilová podala informaci o zřízení tzv. Hasičské sekce v rámci Unie
nestátních neziskových organizací Ol. kraje. Prozatím je do této sekce přihlášeno 6
SDH z Olomouckého kraje.
ad. 7. Diskuse
- Br. Rozsíval – pozval přítomné na oslavy 115-ti let založení SDH v Náměšti na
Hané
ad. 8.

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- Informaci o průběhu I. kola soutěže v PS
- Zřízení Hasičské sekce v rámci Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje
- Informaci o průběhu MČR MH a dorostu ve Zlíně
- Pořízení osobního automobilu Škoda Favorit
- Pozvánku na oslavy 115. let založení SDH v Náměšti na Hané
VV OSH - schvaluje
- Zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi z dnešního jednání VV OSH
- Zápis z minulého jednání VV OSH
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VV OSH - ukládá
Všem pozvaným členům VV OSH se zúčastnit soutěže II. kola v PS v Přerově
15/07
Odpovídá : Pozvaní členové VV OSH
Termín : 18. 8. 2007
OORM dokončit organizační a technické zabezpečení akce „Olomoucký drak“
16/07
s ohledem na výši finančních prostředků na tuto akci
Odpovídá : OORM OSH Olomouc
Termín : 31.8.2007
17/07

Předložit návrh k řešení situace okolo vyhodnocení okresní ligy v PÚ
Odpovídá : OORV OSH Olomouc
Termín : 31.8.2007
Hlasování o všech bodech usnesení

V Olomouci 7. srpna 2007
Zapsal :
Ověřovatelé zápisu:

br. Ing. Martin Žouželka
br. Roman Mácha
br. Miloslav Siegel

Pro Pti
9
0

zdr
0

