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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne

Přítomni:
Omluveni :
Hosté:
Program :

6. listopadu 2008
6.

v Olomouci

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

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, volba pracovních komisí
Zpráva kanceláře OSH o činnosti OSH
Info ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
Příprava podzimního Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
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
9
0
0

ad. 2. Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí
- Přečten zápis z minulého jednání VV OSH – bez připomínek
- Usnesení 8/08, 9/08, 12/08 splněno; 10/08, 11/08 v trvání; u 13/08 termín posunut
na 31.12.2008
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A. a br. ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byl určen br. Mácha R. a Siegel M.
- Návrhová komise: br. Mácha R, Siegel M.
= k bodu usnesení 10/08 dohoda na těchto 2 stanoviscích
- 1) u SDH které již několik let (2 a více) neplní své základní povinnosti, nebo již ani
nefungují, předložit SZS (22.11.2008) návrhy na jejich zrušení k 31.12.2008
- 2) u SDH,které nemají zaplaceny příspěvky za rok 2007 a neučiní tak do termínu
odevzdání příspěvků za rok 2008 podat návrh na jejich zrušení k 31.12.2008.
= k bodu usnesení 11/08 – termín plnění posunut na 31.12.2008 a podle technického
stavu a počtu překážek rozhodnout o případném darování do OSH Jeseník.
- Vedoucí OORV a OORM nesouhlasí s převedením okresních překážek do OSH
Jeseník, pokud by nemohli používat nové překážky zakoupené KSH Ol.. Zapůjčení
překážek OSH bylo vždy bez finanční náhrady, ale SDH se zavázal překážky
udržovat ve stavu v jakém mu byly zapůjčeny a dopravit je na vlastní náklady na
místo určení při pořádání soutěží pořádaných OSH Olomouc.
Hlasování o pracovních komisích a stanoviscích k bodům usnesení Pro P-ti zdr
10/08 a 11/08
9
0
0
ad. 3. Zpráva kanceláře OSH
= 15-16.8.2008 proběhlo krajské kolo v PS – 1. místo ženy SDH Mor.Beroun (Ol.),
muži SDH Olšovec (Př.)
- br. Mácha – špatné počasí, po dohodě s vedoucími soutěžních kolektivů zkrácení
soutěže o disc. 4x100m, organizačně zvládnuté na úrovni kraje; děkuje vedoucímu
OORM M.Sieglovi (hlavní časoměřič) a technické četě (členové okrsku Dub nad
Moravou) za dobrou spolupráci; neproběhl slib rozhodčích a soutěžících z důvodů
časové tísně (počasí)
- br. Sýkora – Proč nebyl úklid stadionu proveden na 100%? – odpovídá br. Mácha –
stadión jsem procházel se správce, který si ho převzal bez sebemenších problémů
- špatná organizace občerstvení pro členy, kteří připravovali a hlídali stadion (v pátek)
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6.9.2008 II.ročník Olomoucký drak
jediný problém byl program pro zpracování výsledků a nedostatek výpočetní
techniky pro tištění diplomů a zpracování a tisk výsledků
19-21.9.2008 MČR v PS Přerov
pro přípravu 5-ti členná pracovní skupina (Sýkora, Mácha, Čoček, Šindler, Zatloukal
V.); dle vyjádření soutěžících a zúčastněných lidí nejlepší MČR v historii; prozatím
GŘ HZS neuznány padlé rekordy kvůli neuznanému certifikátu časomíry
br. Rozsíval – v pozice rozhodčího jedno negativum a to příjezd rozhodčích z
Ol.kraje do 800, i když by stačil příjezd až tak v 15hod
br. Mácha – dle ÚORV, závodníků i našeho VV mistrovství proběhlo na nejlepší
úrovni; ohledně rekordů nebyly porušeny žádné podmínky z pravidel PS, certifikát
řídící jednotky časomíry byl dodán
br. Konar – hezké a vstřícné ubytování, celkově z MČR pěkný pocit
br. Žouželka – oproti Plzni 07 ubytování a stravování ve výborné vzdálenosti od
sportoviště (vše volnou chůzí do 5min.),z důvodu počasí velmi náročné pro rozhodčí
s.Vystrčilová – velmi pěkně postaráno o vystupující MH z Dubu n/M.
br. Sýkora – dobrá vstřícnost KÚ Olomouc a města Přerov, co se týká padlých
rekordů je jejich uznání jen otázka času
3-4.10.2008 odborná příprava JPO kat V Ol. kraje ve vojenském prostoru Libavá
oznámení o odstoupení s. Mgr. Vystrčilové z funkcí člena VV OSH Ol. a
II.náměstka starosty OSH a to k 31.12.2008
probíhá hledání nové kanceláře pro přestěhování sekretariátu OSH Ol., který se musí
ze součastného místa do května příštího roku vystěhovat; jedna z možností je
v budově Vojenské zdravotní pojišťovny v ulici U botanické zahrady 11 (jednání o
možném nájmu kanceláře povede br. Kropáč J.)
co nás čeká 8.11.2008 školení pokladníků
18.12.2008 předávání techniky HZS ČR na Dolním náměstí v Olomouci

ad. 4. Info ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
- konané 28.10.2008
- závazný termín CTIF Ostrava – 20-26.6.2009
- rozpočet sdružení bude přebytkový částkou 500.000,-Kč (z toho 350.000,- jako
rezerva pro CTIF Ostrava 2009)
- termín konání 4.řádného sjezdu stanoven na 3-4.7.2010 v Ostravě
- HVP a.s.–rok 08 zisk cca 8mil.kč;dividendy vyplácet v 5-6/2010 a poté každé 2 roky
- VPO a.s. – pohledávky ve výši 6,2mil. kč,-; 38 zaměstnanců; odstoupení od
smlouvy z fi. Efpri Příkazy a podepsání s fi. Koutný Prostějov
fi. Efpri přesto vycházkové stejnokroje SH ČMS bude dále vyrábět
- info o Nadaci centra hasičského hnutí v Přibyslavi – VV OSH Ol. prozatím nezaujal
žádné stanovisko
ad. 5. Příprava podzimního Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
- termín konání 22.11.2008 se začátkem v 9 hod v obecním sále Obecního úřadu ve
Skrbeni; od 800-900 prezence (zabezpečí OKRR)
- vedoucí OOR připraví zprávy o činnosti rady v roce 2008
- pozvánky na SZS a zapisovatel br.Žouželka M., SZS povede starosta OSH Olomouc
ad. 6. Diskuse
= br. Mácha – předložil VV OSH Ol. Organizační zabezpečení pro okrskové kola
2009. VV OSH předložil své připomínky, které br. Mácha akceptoval a na místě
opravil.
Hlasování o schválení Pro
9

=

P-ti
0

zdr
0

br. Siegel – informoval VV o vypracování žádosti o dotace s. Mgr. Vystrčilovou na
3.ročník soutěže (MH) Olomoucký drak, který proběhne 5.září 2009
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ad. 6.

6. listopadu 2008

v Olomouci

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
- termín konání podzimního SZS okresu Olomouc
- informace řečené v diskusi
- oznámení o odstoupení s. Mgr. Vystrčilové z funkcí člena VV OSH Ol. a II.náměstka starosty
OSH a to k 31.12.2008
VV OSH - schvaluje
- program jednání VV OSH Ol.
- zápis z minulého jednání VV OSH Olomouc a pracovní komise tohoto jednání
- zprávu sekretariátu OSH o jeho činnosti od posledního zasedání VV OSH
- stanoviska VV k bodům usnesení 10/08 a 11/08
- organizační zabezpečení pro okrsková kola 2009
VV OSH - ukládá
připravit podzimní SZS okresu Olomouc v termínu 22.11.2008
14/08
Odpovídá : VV OSH Olomouc
Termín : 22.11.2008
vypracovat pro SZS zprávy o činnosti jednotlivých OOR
15/08
Odpovídá : vedoucí OOR
Termín : 22.11.2008
podle stanovisek k bodu usnesení 10/08 připravit seznam nefungujících SDH a
16/08
předložit ho k rozhodnutí SZS okresu
Odpovídá : starosta OSH Olomouc
Termín : 22.11.2008
seznámit SZS o odstoupení s. M. Vystrčilové z funkcí v OSH Olomouc a
17/08
předložit SZS návrh na řešení této situace
Odpovídá : starosta OSH Olomouc
Termín : 22.11.2008
podání žádosti o dotace na 3.ročník soutěže (MH) Olomoucký drak
18/08
Odpovídá : vedoucí OORM
Termín : splněno 6.11.2008
Hlasování o všech bodech usnesení
V Olomouci 6. listopadu 2008
Zapsal :
br. Ing. Martin Žouželka
br. Antonín Zatloukal
Ověřovatelé zápisu:
br. Roman Mácha
br. Miloš Siegel

Pro Pti
9
0

zdr
0

