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Přítomni:

br. Ing. Kropáč Jiří, , br. Dostál Mojmír, br. Šmoldas ,br. Rozsíval Jaroslav, br.
Mácha Roman, se. Švubová Vlastimila, br. Geprt Antonín,br. Sýkora Luděk,
br. Michailidis Petr, br. Siegel Miloslav

Hosté:

se.Soušková Emilie-pracovnice sekretariátu, br. Konar Jan-předseda OKRR

Omluveni: br. Ing. František Faltýnek, br. Čepelák Jiří, br. Konečný Aleš
Program:
1. Zahájení + volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Kontrola plnění usnesení ze SD SDH
4. Výsledky hospodaření OSH 1-3/2011
5. Vyhodnocení JSP SDH, závěry a usnesení JSP SDH
6. Příprava okresního kola hry Plamen
7. Příprava okresního kola v PS – muži, ženy
8. Informace kanceláře OSH, členů VV, odborné rady-okrsková kola, různé
9. PO - očima dětí
10. Zasloužilí hasiči okresu Olomouc
11. Usnesení a závěr
ad.1. Zahájení,volba pracovních komisí
- I. náměstek starosty OSH br. Ing. Kropáč přivítal přítomné a seznámil nás
s programem jednání dnešního VV.
Hlasování pro: 10 proti 0 zdržel se: 0
-

Zapisovatelem byla zvolena se. Vlastimila Švubová
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni br.Geprt Antonín ,br Šmoldas Karel
Návrhová komise byla zvolena ve složení br.Rozsíval J.,br. Dostál M.,br. Siegel M.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

ad. 2. Kontrola plnění přijatých usnesení
- K bodu kauce 1000,- Kč: bylo projednáno a dořešeno na JSP SDH Ol. v Černovíře
dne 26.3.2011
- K bodu protokolů navržených SDH ke zrušení: je v jednání na statistickém úřadě a
finančním úřadě.
- K bodu rozpoložkování faktury: úkol trvá, br. Sýkora byl upozorněn na nutnost
splnění tohoto úkolu v náhradním termínu a podáním zprávy na jednání VV 05/11
- K bodu překážky: Všechny překážky dodány provizorně uskladněny na HZS Ol.
po označení inventarizačními čísly,budou na základě předávacího protokolu
převezeny na uskladnění do SDH Šumvald
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ad.3. Kontrola plnění usnesení ze SD SDH
- Proběhla kontrola usnesení z SD SDH Ol. konané v Haňovicích dne 27.3. 2010
a nebyly vzneseny žádné připomínky
ad. 4. Výsledky hospodaření OSH 1-3/2011
- viz. Příloha č.1
ad. 5. Vyhodnocení JSP SDH, závěry a usnesení JSP SDH
- Br. Geprt dá informaci do 15.4.2011, které sbory a okrsky ještě nemají splněné
svoje základní povinnosti a to je poslané Hlášení, zprávy o VVH a přílohy
k registračnímu listu.
- K bodu kauce do zápisu doplnit větu „dle OZ okrskových soutěží“
- K bodu protipovodňové opatření nás br. Ing. Kropáč informoval, že je v jednání
s hejtmanem Olomouckého kraje.
- K bodu výcvikové středisko JPO SDH-výcvikové středisko funguje, zde jde
zřejmě o výcvikové středisko PS, které se mělo stavět v prostoru letiště Neředín.
Vzhledem k úsporným opatřením vlády byl původní záměr výstavby střediska PS
v Neředíně zrušen.
ad. 6. Příprava okresního kola hry Plamen
- VV pověřuje vedoucího OORM br. Miloslava Siegela veškerou organizací soutěže
CTIF, které se koná 16.4. 2011 ve Velkém Újezdě. Br. Siegel nás informoval, že je
již vše připraveno a zajištěno.
- VV pověřuje vedoucího OORM br. Miloslava Siegela veškerou organizací
okresního kola hry Plamen,které se koná 14.5. 2011 ve Velkém Újezdě. Br. Siegel
nás informoval,že vše připraví a zajistí OORM
- VV schvaluje zapůjčení časomíry TF II. a úhradu přejezdů z Bohuňovic do
Velkého Újezda a zpět.
Hlasování pro: 10 proti 0 zdržel se: 0
ad.7. Příprava okresního kola v PS – muži, ženy
- VV pověřuje vedoucího OORV br. Romana Máchu veškerou organizací
okresního kola PS, které se koná 4.6.2011 v Šumvaldě. Br. Mácha VV informoval
o průběhu zabezpečení soutěže a že příprava běží dle plánu. Z dotací budou
zakoupeny poháry a kancelářské potřeby, potřebné ke konání soutěže.
VV schvaluje zapůjčení časomíry TF III. a TF. II.
Hlasování pro: 8 proti 0 zdržel se: 2
ad .8. Informace kanceláře OSH, členů VV, odborné rady-okrsková kola,
- se. Soušková nás informovala o možných dotacích
- VV byl seznámen s prací sekretariátu
- garanti okrsků nahlásili br. Máchovi termíny konání okrskových kol v PS,kdo
nenahlásil,musí nahlásit obratem,OORV navrhne garanty těchto soutěží z řad
OORV a VV.
- VV schvaluje, aby 1. náměstek starosty Ing. Jiří Kropáč zastupoval po dobu
nemoci starostu OSH Ol. v plném rozsahu.
Hlasování pro: 9 proti 0 zdržel se: 1
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-

-

br. Ing. Kropáč, br. Mácha a br. Siegel se zúčastní prohlídky místa na uložení
časomíry a ostatního materiálu OSH v areálu Farmaku. Na čase se operativně
domluví.
se. Soušková prověří, jak jsou pojištěny vozidla OSH Olomouc pro platnost
pojištění řidičů, kteří nejsou napsáni v pojistné smlouvě. V případě, že řidiči
služebních vozidel OSH Ol., nebudou podle pojistných smluv řádně pojištěni
(havarijně a z povinného ručení), bude zjednána náprava.

-

VV schvaluje proplacení částky 600,- Kč. br. Ing. Kropáčovi za telefon v I.Q.2011
Hlasování pro: 9 proti 0 zdržel se: 1

-

VV schvaluje proplacení částky 500 Kč. za zapůjčení ozvučení na
9.4.2011 (školení funkcionářů OSH Ol. v Černovíře)
Hlasování pro: 9 proti 0 zdržel se: 1

-

VV schvaluje proplacení částky 500,- Kč. konzultantovi při předvádění časomíry
TF III. v Bohuňovicích dne 2.4.2011
Hlasování pro: 9 proti 0 zdržel se: 1

-

Úřední hodiny sekretariátu: pondělí 9:00 - 12:00
13:00 -17:00
středa 9:00 - 12:00
13:00 -17:00
- VV schvaluje zapůjčení časomíry TF II. a TF III na krajské kolo Plamene do
Uhelné na dny 11.6 -12.6. 2011.
Hlasování pro: 10 proti 0 zdržel se: 0
-

-

-

Proběhla mnohonázorová diskuse ohledně ocenění jubileí minulých i součastných
funkcionářů OSH. Protože tento bod nebyl dořešen přesouvá se na jednání VV
05/11
Předseda OKRR informoval členy VV o tom, že starosta OSH v období od
listopadu r. 2010 do 20. února r. 2011 vykazoval všechny své cesty jako
služební. Dále br. Konar informoval o návštěvách starosty OSH i ve sborech mimo
OSH Olomouc (Pěnčín - OSH Prostějov, Troubky a Ivaň - OSH Přerov), které
byly vykázány jako služební a požadoval vypracování a schválení zásad pro
použití služebního vozidla.
VV odsouhlasil pravidla (směrnici) pro používání služebních vozidel OSH Olom.,
podle kterých se budou jízdy konat a řádně vykazovat. Směrnice je volně přístupná
na sekretariátu OSH Olomouc. Řidiči služebních vozidel OSH Olomouc, jsou
povinni se s touto směrnicí seznámit, vlastnoručním podpisem stvrdit, že byli se
směrnicí seznámeni a že jsou povinní se touto směrnicí řídit. Dále bylo
odsouhlaseno, že pracovní cesty nad 5 hodin budou konány dle ZP §153, na
základě předem podepsaného cestovního příkazu, cesty do 5 hodin trvání budou
revidovány OKRR, která o účelnosti těchto cest bude informovat na VV.
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Současně bude OKRR informovat VV o počtu ujetých km služebně, soukromě a
limitu spotřeby PHM služebních vozidel na ujetých 100 km za příslušný měsíc.
Nedodržování pravidel uvedených v tomto odstavci a odstavci následujícím, bude
považováno za porušení pracovní kázně dle ZP § 301
-

Br. Ing. Kropáč zakoupil 4 knihy jízd a cestovní příkazy, které budou řidiči aut
OSH Ol., s okamžitou platností používat. V případě užívání služebního vozidla
OSH Olomouc k soukromým účelům, bude řádně vedena evidence v knize jízd
v kolonce „soukromě“. Schvalováním pracovních jízd služebními vozidly OSH
Olomouc pověřuje VV OSH Olomouc 1. nám. starosty br. Ing. Jiřího Kropáče.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1

-

Předseda OKRR požaduje větší aktivitu ze strany garantů jednotlivých okrsků,
zejména v případech neplnění základních povinností ze strany některých SDH
(např. SDH Čechovice nikdo nekontaktoval, přestože sbor do 15. 4. neuhradil
členské příspěvky na rok 2011)

- Návrhy schválených vyznamenání:
Příkazy:
Václav Klimeš
Dušan Lakomý
Pavel Čapka
Milan Malý
Jaromír Hřivna
Litovel-Savín: Zdenek Smrček
Vilémov:
Miroslav Dostál
Radek Srovnal
Zbyněk Juřička
Miroslav Metnar
František Koutný
Daniela Součková
Petr Bant
Jaroslav Nevrlý
Jitka Juřičková
Jana Králová
Ilona Sýkorová
Martin Vánský
Střelice:
Alois Machala
Václav Soudek
Martin Hejl
Pavel Nátr
Jindřich Thor
Petr Drélich
Martin Rozložil
Vladimír Pluskal
Petr Čech
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Roman Zatloukal
František Čech
Jaroslav Zatloukal
Lucie Samuelová
Jaroslav Rotter
František Čech
Dalibor Horák
Milan Nátr
Jindřich Huběnka
Jaroslav Rýznar
Miroslav Juráš
Josef Zavadil
Svatopluk Čech
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

ČU OSH
ČU OSH
ČU OSH
ČU OSH
ZPP
ZPP
ZPP
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

ad.9. PO - očima dětí
- Soutěž zatím probíhá a vyhodnocení proběhne 20.4.2011 v 15:00 v kanceláři OSH.
Br. Dostál informuje, že je možno práce dětí na vyhodnocení dodat ještě do tohoto
data.
ad.10. Zasloužilí hasiči okresu Olomouc
- všechny návrhy na vyznamenání byly projednány a navrženi kandidáti jsou
schváleni
Hlasování pro: 10 proti 0 zdržel se: 0

ad. 11. Usnesení a závěr
- usnesení viz. str.7
Hlasování o usnesení: pro: 9 proti 0 zdržel se 1

-

Závěrem br. Ing Kropáč poděkoval všem za účast a popřál šťastnou cestu domů.

Zapsala:

Švubová Vlastimila

……………………………….

Ověřovatelé:

Geprt Antonín

……………………………….

Šmoldas Karel

…………………………………
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Návrh usnesení ze zasedání VV OSH Olomouc ze dne 12.4.2011
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z minulého zasedání
- umístění překážek OSH do Šumvaldu na základě předávacího protokolu
- informaci br. Siegla o přípravě okresního kola hry Plamen, vše zabezpečeno
- informaci br. Máchy o přípravě okresního kola v PS, vypracované a
schválené OZ, další přípravy probíhají
- informace kanceláře OSH a členů VV
- zprávu s. Souškové o hodpodaření OSH za rok 2010
- informaci br. Dostála k průběhu soutěže POOD pro rok 2011
- předání platných dokumentů pro OSH, které budou používány k evidenci
služebních cest členy OSH
2. Schvaluje
- po dobu nemoci starosty OSH Ol., je oprávněn jednat za starostu OSH Ol. br.
Ing. Kropáč a to v plném rozsahu
- na okresní kolo v PS použití časomíry TF 3 se zálohou časomíry TF 2
- používání předaných platných dokladů k nařízení a evidenci služebních cest a
jízd od 13.4.2011 (kniha jízd a cestovní příkaz)
- proplacení úhrady za ozvučení sálu při školení členů OSH ve výši 500,- Kč
- proplacení části hovorného br. ing. Kropáčovi ve výši 600,- Kč
- proplacení částky 500,- Kč konzultantovi při předvedení časomíry TF 3
- použití časomíry TF3 a TF2 na krajském kole hry Plamen a dorostu
- návrhy na udělení vyznamenání, které splňují všechny náležitosti
3. Ukládá
-

sekretariátu OSH zjistit platnost smluv o povinném ručení na vozidla
v majetku OSH, zda platí pro více řidičů a v jakém rozsahu.
Termín: 05/11
Odpovídá: se. Soušková
br. Ing.Kropáč

-

řidičům služebních vozidel OSH Olomouc seznámit se před jízdou se směrnicí
OSH Olomouc pro užívání služebních vozidel, vlastnoručně podepsat, že
byli s touto směrnicí řádně seznámeni a že se budou řídit pravidly, v této
směrnici uvedenými. Při pracovní cestě nad 5 hodin tuto konat jen na základě
předem schváleného cestovního příkazu dle ZP §153. Starostovi OSH
Olomouc podepisuje cestovní příkaz dle ZP §153 1. náměstek starosty OSH
Ol. br. Ing. Kropáč, ostatním zaměstnancům OSH Ol. starosta OSH Ol., br.
Luděk Sýkora.
Termín: počínaje dnem 13.4.2011 a dále trvale Odpovídá: řidiči vozidel
OSH Olomouc, pracovníci OSH Ol.

-

Pracovní cesty služebními vozidly schvaluje z pověření VV OSH Olomouc
1. nám. starosty, br. Ing. Jiří Kropáč, vždy před započetím jízdy.
Termín: počínaje dnem 13.4.2011 a dále trvale O: řidiči vozidel OSH Ol.

§
Zapsal: Dostál M.

