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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne

Přítomni:
Omluveni :
Hosté:
Program :

8.
6.

ledna

2009

v Olomouci

Sýkora L., ing. Kropáč J., ing. Konečný A., ing. Žouželka M., Mácha R., Siegel
M., Zatloukal A., Rozsíval J., za OKRR: Konar Jan
RNDr. Fiala P., ing. Faltýnek Fr., Michailidis P., Dostál M., ing. Zlámal M.,
Neporová M., Vysloužil M., Muzikant Fr., Peč M., Pelc J.
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
Termíny akcí pro rok 2009
Ostatní (VVH sborů, inventury, stěhování kanceláře)
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
- Přečten zápis z minulého jednání VV OSH a SZS okresu Olomouc–bez připomínek
- Usnesení 10/08, 11/08, 14/08-18/08 splněno; u 13/08 v trvání
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A. a br. ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byli určeni ing.br. Konečný A. a br. Rozsíval J.
- Návrhová komise: ing.br. Konečný A. a br. Rozsíval J.
ad.3+5 Zpráva kanceláře OSH + ostatní
= Shromáždění zástupců sborů okresu Olomouc:
- základní povinnosti vůči OSH Ol. do 31.12.2008 ze SDH, které byly SZS
předloženy na zrušení, splnily SDH Rataje, Čechovice, Rybníček, Pňovice,
Přestavlky, Červená Lhota
- u všech ostatních sborů materiály na jejich zrušení zajistí a předají starostovi OSH
do 28.2.2009
- br. Zatloukal u - SDH Krčmaň, Vsisko
- ing. br. Žouželka u – SDH Mladějovice, Komárov, Želechovice
- ing. br. Kropáč u – SDH Samotišky, Bystrovany
- br. Sýkora u – SDH Bystročice
- br. Pelc u – SDH Dolní Sukolom
- br. Winiarski (Sýkora) u – SDH Chudobín, Nová Ves
- br. Siegel M. u – SDH Štarnov
- br. Zlámal u – SDH Mrsklesy
- br. Michailidis u – SDH Norberčany
- br. Vysloužil u – SDH Březové
- br. Dostál u – SDH Kožušany-Tážaly
= zhodnocení VVH navštívených zástupci OSH Ol. – mnoho VVH s velmi dobrým
průběhem a vedením, velmi dobře zpracované hlavně zprávy vedoucích MH; VVH
s nedostatky byly výbory SDH na tuto skutečnost upozorněny, těchto nedostatků si
byly většinou vědomi; zrušena VVH u SDH Černovír z důvodů neusnášeníschopnosti (jen 40% účast členů) vzhledem k provedeným volbám do výboru SDH;
problém malé účasti se objevil i u ostatních SDH
- 27.11. jednání VV SH ČMS rozšířené o starosty KSH
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=

-

18.11. – získán Český a Evropský certifikát pro časomíru FIRE 3 (vydal na základě
zkoušek Český metrologický institut v Brně); o skutečnosti byl informován starosta
SH ČMS ing. br. Richter, kancelář SH ČMS, ředitel HZS Ol.kraje ing. Horáček;
velký kus práce odvedli ing. Brázdil Zbyněk (SDH Hlubočky) a Jan Siegel (SDH
Trusovice)
- požadavky OSH Ol. k SH ČMS – apelace SH ČMS na GŘ HZS ČR k uznání
národních rekordů dosažených na MČR družstev SH ČMS v Přerově, zahrnutí
certifikovaných časomír do pravidel Požárního sportu, KORV Ol. kraje požaduje
omluvu za napadání funkčnosti dané časomíry
- nutnost přemýšlet o možnosti patentování dané časomíry FIRE 3
termín jarního SZS okresu Olomouc stanoven na 14.3.2009
SH ČMS oznamuje zvýšení cen medailí a ocenění – cca 10%
odložení stěhování sekretariátu OSH na neurčito, neboť vláda ČR zamýšlený převod
budovy neschválila
určení inventární komise majetku OSH Ol., která proběhne 14.1.2009 ve 14hod
br. Mácha, br. Siegel M., br. Vysloužil, ing. br. Žouželka, br. Sýkora, dozor
předseda OKRR br. Jan Konar

ad. 4. termíny akcí pro rok 2009
- 19.4. – CTIF MH Velký Újezd
- 25.4. – II. hanácká hasičská pouť Dub n. Moravou
- 16.5. – okresní kolo hry Plamen Velký Újezd
- 19.5. – setkání aktivu ZH Ol. kraje, zajišťuje okres Přerov
- 26-27.5. – krajská soutěž HZS Ol. kraje + Moravskoslezského kraje v Olomouci
- 5-6.6. – krajské kolo dorostu, pořádá OSH Přerov
- 13.6. – Český pohár stovkování Mor. Beroun
- 20.6. – okresní kolo v PS Šumvald
- 21-22.8. – krajské kolo v PS, pořádá OSH Šumperk
- 5.9. – III. ročník Olomoucký drak (MH)
- 10.10. – BZPV (MH)
ad. 6. Diskuse
- br. Mácha (OORV) – předložil kalendář soutěží pro rok 2009, po doplnění
připomínek a okresních, krajských a republikových kol byl kalendář VV schválen
Hlasování o kalendáři soutěží Pro P-ti zdr
8
0
0
- br. Mácha (OORV) – termín školení rozhodčích okresu Ol. stanoven na 7.3. 2009
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ad. 6.

8.

ledna

2009

v Olomouci

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- zprávu sekretariátu OSH o jeho činnosti od posledního zasedání VV OSH
- závazné termíny konání významných soutěží okresu, kraje a HZS
- zprávy členů VV z konání valných hromad SDH v našem okrese
- informaci o pokračování pronájmu kanceláře OSH
- oznámení br. Siegela o dokončení kalendáře soutěží ml. hasičů
- konání školení vedoucích kolektivů ml. hasičů 28-29.3.2009
VV OSH - schvaluje
- zápis z minulého jednání VV OSH Olomouc a zápis z podzimního SZS okresu Olomouc
- kalendář soutěží pro rok 2009
- školení rozhodčích 7.3.2009 – zajišťuje br. Mácha
- termín konání shromáždění zástupců jednotlivých SDH okr. Olomouc dne 14.3.2009
- inventarizační komisi k provedení inventury dne 14.1.2009 ve 14,00hod ve složení
br. Sýkora ,br. Ing. Žouželka,br. Siegel, br. Mácha, br. Vysloužil, kontrolor br. Konar Jan
VV OSH - ukládá
vznést požadavky OSH Ol. k SH ČMS vzniklé v důsledku certifikace časomíry
1/09
Odpovídá : starosta OSH Ol.
Termín : do vyřešení
2/09

rozeslat Kalendář soutěží na jednotlivé SDH a upravit tak aby se nedal soubor
přepisovat
Odpovídá : br. Mácha, br. Žouželka
Termín : 15.1.2009

3/09

zajistit a dodat podklady ke zrušení sborů dle stanov
Odpovídá : garanti viz. zápis výše
Termín : 28.2.2009

4/09

zajistit školení rozhodčích
Odpovídá : OORV OSH Olomouc
Termín : 7.3.2009
Hlasování o usnesení Pro P-ti zdr
8
0
0

V Olomouci 8. ledna 2009
Zapsal :

br. Ing. Martin Žouželka
br. Antonín Zatloukal

Ověřovatelé zápisu:
br. Ing. Aleš Konečný
br. Jaroslav Rozsíval

