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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 12.
6.
Přítomni:

Omluveni :
Hosté:
Program :

března

2009

v Olomouci

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

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení, volba pracovních komisí
Zpráva kanceláře OSH o činnosti OSH Olomouc
Příprava jarního SPS 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
10
0
0

ad. 2. Kontrola plnění usnesení, volba pracovních komisí
- Přečten zápis z minulého jednání VV OSH – bez připomínek
- Usnesení 1/09, 2/09, 4/09 – splněno, 3/09 v trvání
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal A. a br. ing. Žouželka M.
- Ověřovateli zápisu byli určeni br. Mácha R., br. Rozsíval J. a br. Michailidis P.
- Návrhová komise: stejná jako ověřovatelé zápisu
ad.3. Zpráva kanceláře OSH + ostatní
= body usnesení
- 1/09 požadavky OSH Ol. k SH ČMS a GŘ HZS ohledně uznání národních rekordů
v důsledku certifikace časomíry OSH Ol. → po vyslovené nespokojenosti na jednání
ÚORV (20.2) a apelaci ze strany HZS Ol. kraje na GŘ HZS byly všechny národní
rekordy dosažené na MČR družstev SDH SH ČMS v Přerově dne 2.3.2009 uznány
jako platné a zapsány na MV GŘ HZS ČR v Praze
- 3/09 zajistit a dodat podklady ke zrušení sborů dle Stanov → zbývá dokončit pouze
několik SDH z důvodů neochoty SDH a jejich nerespektování Stanov, stav
- br. Zatloukal u - SDH Krčmaň, Vsisko - čestné prohlášení OSH
- ing. br. Žouželka u – SDH Mladějovice, Komárov – splněno, Želechovice v řešení
- ing. br. Kropáč u – SDH Samotišky, Bystrovany – v řešení
- br. Sýkora u – SDH Bystročice - splněno
- br. Pelc u – SDH Dolní Sukolom – nemáme informace (hospitalizace v nemocnici)
- br. Winiarski (Sýkora) u – SDH Chudobín, Nová Ves – čestné prohlášení OSH
- br. Siegel M. u – SDH Štarnov – v řešení
- br. Zlámal u – SDH Mrsklesy - splněno
- br. Michailidis u – SDH Norberčany – řešení pouze přes starostku obce
- br. Vysloužil u – SDH Březové – obnovení činnosti
- br. Dostál u – SDH Kožušany-Tážaly – nechtějí jednat
- 4/09 školení rozhodčích proběhne 21.3.2009
= zpráva kanceláře OSH Ol.
- 12.1. návštěva u nám.hejtmana ing. Horáka ohledně významného projektu
- 14.1. inventury majetku OSH – nutno dotáhnout do konce (podpisy)
- 17.1. VVH u SDH Černovír, průběh již dle Souboru předpisů SH ČMS
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-

-

-

-

-

-

22.1. VV SH ČMS – do konce roku vznik programu Evidence členů SH ČMS,
v únoru na ústředí odeslána ke zpracování evidence OSH Ol.
26.1. zasedání bezpečnostní rady kraje – schválena dotace na mzdy ve výši
600.000,- Kč pro Ol. kraj
3.2. jednání OORV – předložení dvou návrhů ke schválení VV OSH Ol.
- 13.9. uspořádat soutěž o Pohár OSH Ol., místo bude upřesněno (prozatím jednání s
SDH Břevenec); každý člen OORV zajistí 1.500,- Kč (celkem 12.000,-) + finance
z OSH
- 31.10.2009 uspořádat zkoušky Hasič III st. (J. Sedlář, J.Kropáč)
Hlasování o návrzích Pro P-ti zdr
10
0
0
20.2. ÚORV – nesouhlasí se zařazením pořadové přípravy do Směrnic hasičských
soutěží, navrhuje její zařazení na programu MČR v PS; upozorňuje Radu sportu při
GŘ HZS o nedostatcích v technickém listu pro turbokoš FLÍDR a jeho povolení
v disciplíně PÚ
23.2. dovoz stanů z fi.Kunovský Brno (4x stan 3x4m, 1x stan 8x12m), umístění ve
skladech HZS v Drahanovicích
2.3. poslední rozloučení se ZH br. Vladimírem Hrachovcem z SDH Topolany
23.3. životní jubileum mjr. Miroslav Karlec, návrh na zakoupení daru v hodnotě
1800-2000,- Kč
Hlasování o návrhu Pro P-ti zdr
10
0
0
návrh na zřízení Fondu starosty OSH Ol., do výše finančních prostředků 10.000,Kč/rok; účtování dle dokladů a prezenční listiny
Hlasování o návrhu Pro P-ti zdr
10
0
0
návrh na zavedení stravenek pro zaměstnance kanceláře OSH Ol. v hodnotě 60,- Kč
Hlasování o návrhu Pro P-ti zdr
10
0
0
dovolená – čerpání dovolené postačuje oznámit, v průběhu čerpání zajistit jen jeden
úřední den v týdnu a to pondělí
informace o podepsání dvou Smluv o dílo (F. Siegel, R. Mácha)

ad. 4. Příprava jarního SPS okresu Olomouc.- prezenci provede br. Vysloužil, Geprt, s. Soušková
- jednání povede starosta OSH Ol. br. Sýkora
- změna v programu, v 930 vystoupení hejtmana
- VV seznámen s úvodním slovem, zpravodajem a ostatními materiály
Hlasování o obsahu jednání Pro P-ti zdr
10
0
0
ad. 5. Diskuse
- br. Žouželka M. – předloženo Hlášení OSH Ol. o činnosti za rok 2008 ke schválení
VV OSH; hlášení sestaveno z odevzdaných hlášení od SDH; hlášení od SDH
vyplnění jen tak z 50%; ve výsledku hlášení absolutně neodpovídá skutečnostem
Hlasování o Hlášení OSH Ol. Pro P-ti zdr
10
0
0
- br. Žouželka M. – v tuto chvíli je již jen 11 SDH, které nemají ani jednu emailovou
adresu, po avizovaném sloučení okrsků a doplnění zbylých adres, bude seznam
emailových adres zaslán na všechny SDH v okrese pro jejich potřeby
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ad. 6.

března

2009

v Olomouci

Usnesení

VV OSH - bere na vědomí
- zprávu sekretariátu OSH o jeho činnosti od posledního zasedání VV OSH
- zprávy členů VV z konání VVH okrsků
- informaci o počtu emailových adres SDH v okrese
VV OSH - schvaluje
- zápis z minulého jednání VV OSH Olomouc z 8.1.2009
- obsah jednání jarního SPS okresu Ol.
- hlášení OSH Ol. o činnosti za rok 2008
- zakoupení daru pro mjr. Karlece ve výši 1800-2000,- Kč
- zřízení Fondu starosty OSH Ol. ve výši 10.000,- Kč/rok
- zavedení stravenek v hodnotě 60,- Kč pro zaměstnance kanceláře OSH Ol.
- čerpání dovolené
- podepsání dvou Smluv o dílo ( Filip Siegel, Roman Mácha)
VV OSH - ukládá
dokončení inventur majetku OSH Ol.
5/09
Odpovídá : inventární komise a předseda OKRR
Termín : 31.3.2009
6/09

uspořádat jarní SPS okresu Olomouc
Odpovídá : starosta OSH Ol.
Termín : 14.3.2009

7/09

zorganizovat a zajistit průběh soutěže o Pohár OSH Ol. a zkoušek Hasič III. st.
Odpovídá : OORV
Termín : 13.9.2009, respektive 31.10.2009

8/09

připravit všechny podklady o zrušených SDH k odeslání do Prahy
Odpovídá : starosta OSH Ol.
Termín : do 30.5.2009
Hlasování o usnesení Pro P-ti zdr
10
0
0

V Olomouci 12. března 2009
Zapsal :
br. Ing. Martin Žouželka
br. Antonín Zatloukal
Ověřovatelé zápisu:
br. Roman Mácha
br. Jaroslav Rozsíval
br. Petr Michailidis

