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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 22. července 2008

Přítomni:

Omluveni :
Hosté:
Program :

v Olomouci

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

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, volba pracovních komisí
Zpráva kanceláře OSH o činnosti OSH
Příprava II. kola v PS
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
- Přečten zápis z minulého jednání VV OSH – bez připomínek
- Usnesení 1/08 až 6/08 splněno, 7/08 nesplněno
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A. a br. ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byl určen br. Dostál Mojmír
- Návrhová komise: VV OSH
Hlasování o všech 3 bodech Pro P-ti zdr
11
0
0
ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
= Starosta nechal přečíst dopis zaslaný MÚ Uničov přestupkovou komisí k
autonehodě, kterou způsobil a požádal VV o stanovisko k této situaci.
- stanovisko VV OSH:
dopis je pouze záležitostí mezi br. Sýkorou a přestupkovou komisí
- stanovisko VV OSH k autonehodě a zničenému majetku OSH Olomouc:
VV upouští od dalšího potrestání br. Sýkory ze strany OSH Olomouc. Důvodem je
vznik minimální škody na majetku, jednalo se o první přestupek, jmenovaný v době
následné pracovní neschopnosti po dobu vycházek aktivně vykonával nejnutnější
práce pro sdružení.
Hlasování ke stanovisku Pro P-ti zdr
11
0
0
= 2.7. převzato auto Škoda Fabia (3 roky staré, najeto 14000 km), zaplaceno KÚ
Olomouckého kraje (195 000,-)
= 3.-4.6. krajská soutěž HZS, OSH zajišťovalo občerstvení a technickou četu
= 6.-8.6. krajská soutěž MH a dorostu V.Újezd, Siegel – velmi dobrá spolupráce s OÚ
ve V.Újezdě, musí být pouze lepší komunikace mezi členy jednotlivých OSH, u MH
vítězství Milotic n.B (PR), u dorostu vítězství Jindřichova (PR) u dorostenek
Kolšova (SU)
= 14.6. odborná příprava JPO kat V. ve vojenském prostoru Libavá, další chystané v
termínu 3-4.10.2008
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=
-

-

=
=
=
=
=
=
=

21.6. I.kolo v PS (okresní kolo) – 20 družstev mužů a 9 žen, největší problémem se
ukázalo zprovoznění časomíry
br. Konar J. – poukázal na pozdní odevzdání výsledků okrskových kol od většiny
okrsků a tím porušení organizačního zabezpečení kol schváleného OSH Olomouc; je
nutné provést opatření, aby již k těmto situacím nedocházelo (postihy, změna OZ,
zákaz startu)
br. Konečný A. – technická četa v počtu 2x10 lidí (Pá, So) nepracovala přesně tak
jak by měla
br. Mácha (OORV) – rada předloží upravené OZ okrskových kol pro rok 2009
Ol. kraj schválil výjimečný projekt pro organizaci a průběh MČR a to 1mil. korun
26.6. VV KSH Olk. stanovil termíny akcí pro rok 2009; okresní kola ukončeny do
30.6., kraj MH a dorostu 5-7.6.09, kraj dospělí 14-15.8.09 popřípadě 21-22.8.09
26.6. VV Olk. stanovil komisi pro MČR v Přerově
1-2.7. – MČR HZS, Ol. kraj celkově 4.místo
2-6.7. – MČR MH a dorostu v Trutnově – MH z Milovic n. Bečvou celkově 5.místo,
dorostenky z Kolšova 7.místo, dorostenci z Jindřichova 5.místo
4.7. poslední rozloučení se sestrou Annou Kulhánkovou
po skončení sezony nutno provést inventuru překážek pro PS a 2 sady převést na
OSH Jeseník

ad. 4. Příprava II. kola v PS (krajské kolo)
= v tuto chvíli vše nejnutnější zařízeno; problémem je zajištění občerstvení pro diváky
= br. Mácha – pokusí se občerstvení zajistit přes pomoc SDH Velký Týnec
ad. 5. Diskuse
= br. Mácha – obdržel jsem pozvánku na funkci rozhodčího CTIF na hasičskou
olympiádu Ostrava 2009, kterou jsem přijal
= br. Dostál – požární ochrana očima dětí z republikového hlediska pro Ol. okres 2x
3.místo a v Ol. kraj ještě 1x 1.místo v OSH Jeseník
= br. Siegel – 2.ročník soutěže (MH) Olomoucký drak proběhne 6.září 2008 v areálu
Smetanových sadů
= br. Konar – informace o chystaném školení hospodářů; prozatím přihlášeno asi 30
SDH, některé sbory se postupně ještě hlásí
− mnoho SDH neplní své základní povinnosti – zejména placení členských
příspěvků - měly být podány návrhy k dořešení celé záležitosti v souladu se
stanovami sdružení, a to na podzimním SZS. Do konce září navštívit jednotlivé
sbory (nejlépe osobně), celou záležitost vysvětlit a upozornit je na možnost
vyloučení ze sdružení. Z tohoto jednání vyhotovit krátký zápis.
- doporučuje sestavit kalendář soutěží na další rok podle údajů odevzdaných na OSH
Ol. do 31.12 probíhajícího roku a to bez výjimky. Termín pro nahlášení soutěží včas
sdělit všem SDH okresu Olomouc.
- VV OSH musí po SDH vyžadovat dodržování termínů a pravidel, které schválil a
z toho vyvozovat důsledky (neděje se tak)
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ad. 6.

v Olomouci

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- zprávu sekretariátu OSH o jeho činnosti od posledního zasedání VV OSH
- informaci br. Sýkory o zakoupení osobního automobilu Škoda fábia
- finanční podporu krajského úřadu Ol. kraje pro organizování a průběh MČR a to 1mil. korun
- informace o výsledku soutěže Požární ochrana očima dětí
- připomínky br.Konara (předsedu OKRR) řečené v diskusi
VV OSH - schvaluje
- zápis z minulého jednání VV OSH Olomouc a pracovní komise tohoto jednání
- stanovisko VV OSH Ol. k autonehodě starosty OSH a způsobené škodě na majetku OSH
VV OSH - ukládá
upravit OZ okrskových postupových kol
08/08
Odpovídá : Vedoucí OORV OSH
Termín : 31.12.2008
všem členům VV OSH podílet se na organizování II.kola v PS
09/08
Odpovídá : členové VV OSH Ol.
Termín : 15-16.8.2008
předložit SZS návrhy na zrušení konkrétních SDH, které neplní své základní
10/08
povinnosti
Odpovídá : VV OSH Olomouc
Termín : 30.10.2008
sestavit kalendář soutěží OSH Olomouc pro rok následující jen z údajů
11/08
odevzdaných na OSH do 31.12.kalendářního roku
Odpovídá : OORV OSH Olomouc
Termín : 31.1.2009
členům VV a OOR OSH vyžadovat po SDH okresu dodržování termínů a
12/08
pravidel, které schválil a z toho vyvozovat důsledky
Odpovídá : členové VV OSH a OOR
Termín : trvale
provést inventuru překážek pro požární sport a 2 sady převést na OSH Jeseník
13/08
Odpovídá : vedoucí OORV a vedoucí OORM
Termín : 31.10.2008
Hlasování o všech bodech usnesení
V Olomouci 22. července 2008
Zapsal :
br. Ing. Martin Žouželka
br. Antonín Zatloukal
Ověřovatelé zápisu:

br. Mojmír Dostál

Pro Pti
11
0

zdr
0

