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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 11. prosince 2007

Přítomni:

Omluveni :
Hosté:
Program :

v Olomouci

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

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, volba pracovních komisí
Zpráva kanceláře OSH (SZS okresu, dotace, různé)
Návrhy na vyznamenání + rozdělení VVH
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
11
0
0

ad. 2. Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí
- Byl přečten zápis z minulého jednání VV OSH – bez připomínek, zápis z členů VV
připomínkoval jen br. Žouželka
- Usnesení 17/07 a 19/07 splněno, 18/07 splněno mimo OORV
k bodu 19/07 – převládl názor k předání upomínkových předmětů, starosta oznámil
že město Mor. Beroun poskytlo sboru příspěvek 50.000,- a Ol. kraj 20.000,- Kč.
- Zapisovatelem byl určen br. ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byli určení br. Roman Mácha, br. Zatloukal Antonín
- Návrhová komise: br. Siegel M., br. Dostál M.
Hlasování o všech 4 bodech Pro P-ti zdr
11
0
0
ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
= Zhodnocení proběhlého SZS okresu Olomouc z 17.11.2007
- Dle vyjádření přítomných celé SZS okresu proběhlo bez komplikací, zbytečná byla
diskuse ohledně postihu sborů které, i když mají právo se neúčastní I. kola v PS
(okresního kola).
Ke zlepšení této situace je zapotřebí:
a) lepší komunikace s okrsky a OÚ ohledně účasti jejich zástupce v I. kolech
PS (na pravou míru uvést problém získávání financí pro tyto akce, poukázat
na rostoucí kvalitu a zkrácení doby průběhu této soutěže)
b) v daný termín do kalendáře soutěží uvést jen právě soutěž I. kola v PS
c) využívat nových směrnic soutěží SH ČMS (přestupy)
= Úřad Ol. kraje přidělil KSH dotaci pro významné projekty (200.000,- Kč), pro OSH
Olomouc cca 40.000,- Kč
= Ol. kraj přidělil OSH Olomouc dotaci ve výši 150 000,- na pořízení 2 ks plastových
nástřikových terčů, 3 noteboků, laminovačky a barevné tiskárny
= 13.12 proběhne předání časomíry OSH Olomouc; umístění na stanici HZS
v Olomouci; osloveno 5 lidí na obsluhu časomíry, kteří se k nabídce obsluhy musí
vyjádřit (Siegel Jan – SDH Trusovice, Mácha Roman – OORV, Žouželka Martin –
VV OSH, Osyka Jiří – OORV, Dvořák Pavel – SDH V.Týnec)
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-

=
-

=

=

=

=

=

=

=

nutnost spočítat náklady na případné opravy, zaplacení cestovného a povinného
ručení pro přepravní automobil; od těchto údajů se bude vycházet pro stanovení
ceny zapůjčení časomíry případným zájemcům
22.11.07 jednání VV SH ČMS + starostové KSH
řešeny podvody u MH na memoriálu V. Habalové, netýkalo se nikoho z Ol. kaje
řešen počet soutěžních kolektivů na MČR dospělých – návrh na zrušení účasti 2
zástupců ze středočeského kraje + zrušení účasti obhájců titulu; vše rozhodne
hlasování VV SH ČMS
informace z hasičské sekce – starosta OSH poukazuje na nepravdivé informace a
zaměření na jeden konkrétní sbor a to Dub nad Moravou
oponuje náměstkyně starosty OSH s. Mgr. Vystrčilová – „nepravdivé údaje jsou zde
neboť článek vznikl před uzávěrkou tisku a proběhlou zveřejněnou akcí;
jednostranné zaměření je proto, neboť nikdo jiný další články neposlal a já prázdné
místo tedy zaplnila informacemi z mateřského sboru. Články zde může vkládat
každý člen UNO (členem je SDH Dub i OSH Olomouc) a tím propagovat svou
práci, o čemž byly všechny sbory v UNO mailem několikrát informováni“.
oponuje starosta OSH – všichni členové VV OSH Olomouc by měli v první řadě
zastupovat OSH Olomouc a posléze až své SDH
Stanoveny ceny vyznamenání a to podle klíče:
Nákupní cena + poštovné a balné + 10% a její zaokrouhlení na 5-ti či 10-ti koruny
Hlasování o tvoření ceny vyznamenání Pro P-ti zdr
11
0
0
Návrh starostu k zakoupení 5-ti pracovních stejnokrojů pro potřeby OSH Olomouc
Hlasování o návrhu Pro P-ti zdr
11
0
0
Žádost o proplacení stravného a noclehu starostu OSH z pracovního setkání
s firmou Komet Pečky v hodnotě 390,-Kč
Hlasování o návrhu Pro P-ti zdr
11
0
0
Informace ohledně grantu Nestlé Česko – grant, který byl použit na akci
Olomoucký drak byl vypsán pro Prahu 12; akce však byla tak zdařilá, že je potřeba
zajistit finanční prostředky i pro pořádání v roce 2008
nutnost najít organizaci (IČO) a program, z kterého peníze žádat; o dotaci pro
sportovní akce může požádat Magistrát města Olomouc i OSH Olomouc na své IČ
rozhodnuto zakoupit dle nabídky 50ks nových směrnic hasičských soutěží
Hlasování o návrhu Pro P-ti zdr
11
0
0
info o vzniku nové e-mail adresy OSH Olomouc a to osh.olomouc@seznam.cz a
záměr o vzniku vizitek OSH s důležitými tel. čísly OSH; nové číslo na br. Žouželku
tel.728 173 862

ad. 4. Návrhy na vyznamenání + rozdělení VVH
- předloženy návrhy SDH na vyznamenání – udělit všem navrženým členům, kterým
vyznamenání náleží dle statutu o udělování vyznamenání s upřesněním schváleným
na SZS okresu Olomouc z 24.3.2007 a je-li formulář řádně vyplněn
- oznámeny termíny VVH sborů, aby se jednotlivý zástupci okrsků z VV OSH mohli
těchto VVH účastnit
ad. 5. Diskuse
- br. Mácha – Jsme tam kde před 2-3 lety, zase řešíme 2 hodiny vyznamenání, ale ne
problémy OORV, OORM či OORP.

3z4
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 11. prosince 2007

ad. 6.

v Olomouci

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- zprávu sekretariátu OSH o jeho činnosti od posledního zasedání VV OSH
- informaci Mgr. Vystrčilové o tom, že letos nelze zajistit peníze na akci „Olomoucký drak pro
rok 2008“, protože grant „NESTE ČESKO“ letos pro Olomouc nevypsalo; žádat o dotaci lze
Magistrát města Olomouc na IČ OSH Olomouc
- informaci br. Sýkory o zaplacení a převzetí časomíry pro požární sport
- informaci o nabídce nových směrnic pro hasičské soutěže
- informaci br. Ing. Žouželky o nové elektronické adrese okresního sdružení a jeho novém tel.
kontaktu
- zamítnutí ocenění br. Kropáče Michala, pro nesplnění kriterií o udělení ocenění
VV OSH - schvaluje
- zápis z minulého jednání VV OSH Olomouc a pracovní komise tohoto jednání
- zaplacení časomíry pro požární sport z dotace, kterou jsme pro tuto akci získali
- proplacení starostovy OSH částku na stravu a ubytování ze setkání s firmou Komet Pečky
- nákup 5 ks pracovních uniforem PS II pro potřeby VV OSH Olomouc a 50 ks směrnic
hasičských soutěží
- systém stanovení prodejní ceny vyznamenání (systém je uveden v zápise)
- udělení vyznamenání všem navrženým členům, kterým vyznamenání náleží dle statutu o
udělování vyznamenání s upřesněním schválením na SZS okresu Olomouc z 24.3.2007 a je-li
formulář řádně vyplněn
VV OSH - ukládá
vedoucímu OORP, že za školení Preventista SH ČMS II. a III. odpovídá vedoucí
20/07
OORP se souhlasem starosty OSH.
Odpovídá : Vedoucí OORP OSH
Termín : trvale
sekretariátu OSH objednat 50ks nových směrnic k hasičským soutěžím
21/07
Odpovídá : pracovnice sekretariátu OSH s. Soušková
Termín : 31.1.2008
ukládá všem členům VV OSH do příštího jednání si prostudovat zápis
22/07
z podzimního SZS okresu v Horce nad Moravou a připravit si diskusní příspěvek
Odpovídá : členové VV OSH Olomouc
Termín : příští jednání VV OSH
Předložit
VV OSH návrhy na získání financí pro pořádaní akce Olomoucký drak
23/07
2008 + požádání o dotaci na sportovní akce Magistrát města Ol. na IČ OSH Ol.
Odpovídá : členové VV a OORM OSH
Termín : ihned a trvale
členům VV a OOR OSH se dle svých možností účastnit VVH sborů v okrscích
24/07
jim přiděleným
Odpovídá : členové VV OSH a OOR
Termín : do 29.2.2008
Hlasování o všech bodech usnesení
V Olomouci 11. prosince 2007
Zapsal :
br. Ing. Martin Žouželka
Ověřovatelé zápisu:

br. Roman Mácha
br. Antonín Zatloukal

Pro Pti
11
0

zdr
0
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