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Přítomni:

br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín,
se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman
br. Siegel Miloslav, br. Rozsíval Jaroslav, br. Čepelák Jiří
br. Ing. Faltýnek František, br. Michailidis Petr
Hosté:
se. Soušková Emilie, pracovnice sekretariátu, br. Konar Jan, předseda OKRR,
br. Zatloukal Antonín člen VV SH ČMS, Mgr. Vystrčilová Marcela místopředsedkyně UNO
Omluveni: br. Sýkora Luděk,
Nepřítomni: br. Konečný Aleš
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění všech přijatých usnesení, předložení dokladů z minulého usnesení
3. OZ k předání titulu ZH členům SH ČMS olomouckého okresu v Přibyslavi
4. Projednání převzetí záštity OSH nad letním táborem dětí v Jánských Koupelích 2012
5. Příprava společné porady se starosty okrsků OSH Olomouc 21.10.2011
6. Příprava podzimního shromáždění představitelů SDH 12.11.2011
7. Příprava zasedání aktivu ZH – okresu Olomouc 9.12.2011
8. Informace kanceláře OSH, zpráva vedení OSH, informace vedoucích odborných rad
9. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
10. Informace z KSH Ol. kraje a SH ČMS Praha
11. Čerpání rozpočtu OSH, čerpání a stav vyúčtování dotací OSH
12. Organizační a různé
13. Diskuse
14. Usnesení, závěr
ad.1. Zahájení, volba pracovních komisí
- br. Ing. Kropáč zahájil jednání VV, přivítal přítomné a nechal hlasovat o navrženém
programu, který byl schválen
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se:0
- Zapisovatelem byla zvolena se. Vlastimila Švubová
- Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: br. Antonín Geprt, br. Šmoldas Karel
- Návrhová komise byla zvolena ve složení br. Dostál Mojmír, br. Ing. Faltýnek František
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
ad.2. Kontrola plnění všech přijatých usnesení, předložení dokladů z minulého usnesení
- Od.1. Dopis br. starostovi Sýkorovi byl napsán a odeslán. Br. Sýkora se odvolal na Ústřední revizní radu do
Prahy a VV vyčká na rozhodnutí této revizní rady SH ČMS.
- Od. 2 bod splněn
- Od. 3 notebook od br. Jana Siegela bude vrácen na využití u časomíry a notebook od Jiřího Osyky bude
předán na OSH k dalšímu využití
- Od 4. bod v jednání-trvá kontrola v 11/11
- Od.5. br. Mácha upozornil a VV schválil, že rok 2010 je uzavřen a za rok 2011se okrsku Příkazy nic vracet
nebude
ad. 3. OZ k předání titulu ZH členům SH ČMS olomouckého okresu v Přibyslavi
- K nejvyššímu vyznamenání do Přibyslavi přišly pozvánky pro br. Fišara z Příkaz, br. Geprta z Trusovic, br.
Rozsívala z Náměště na Hané a br. Zatloukala z Majetína. Celkem je nahlášeno 8 osob 4+4. KVV rozhodl,
že pokud budou okresy mít zájem a budou chtít vyznamenaní v Přibyslavi přespat, zajistí autobus. Pokud
ne, zajistí dopravu br. Mácha a odjíždí se 3.11.2011 v 11:00 hod. z olomouckého OSH. Za OSH Ol. pojede
s pověřením VV I. náměstek a zastupující starosta br. Ing. Kropáč.
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ad. 4. Projednání převzetí záštity OSH nad letním táborem dětí v Jánských Koupelích 2012
- Mgr. Vystrčilová seznámila VV s návrhem pořádání hasičského tábora v hasičské škole
v Jánských Koupelích a požádala VV o záštitu OSH Ol. nad tímto táborem. Pořadatelem tohoto
tábora bude OSH, které také dodá materiální pomoc v podobě překážek, kterými disponuje. VV
pověřil vedením a veškerou organizací tohoto tábora Mgr. Vystrčilovou Marcelu a záštitu převzal.
Ještě se musí prověřit pojištění nehasičů, kteří by se mohli tohoto tábora účastnit.
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
ad.5. Příprava společné porady se starosty okrsků OSH Olomouc 21.10.2011
- Společná porada členů VV OSH Ol. a starostů okrsků OSH Ol. bude probíhat v pátek 21.10.2011
v 16:30 v Černovíře s tímto programem:
1 Zahájení
2 Informace okrsků o jejich činnosti a požadavky od OSH Olomouc
3. Informace o činnosti OSH Olomouc v roce 2011
4. Zaměření činnosti na rok 2012
5. Informace o přípravě shromáždění představitelů sborů 12.11.2011 v 9.00 v hasičské zbrojnici
v Černovíře
6. Diskuze
7. Závěr
Se zajištěním občerstvení byl pověřen br. Aleš Konečný a byla odsouhlasena částka 2000 Kč na
občerstvení.Pozvánky pošle starostům okrsků nejpozději 15.10.2011 se. Soušková.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 1
ad. 6. Příprava podzimního shromáždění představitelů SDH 12.11.2011
- proběhlo schválení předloženého programu na podzimní shromáždění představitelů sborů.
Zahájení shromáždění v 9:00 hod., prezence od 8:00. Shromáždění zahájí br. Ing. Kropáč a jednání
povede br. Mácha, zprávy OOR si připraví vedoucí rad, kteří do 31.10. předloží termíny akcí a své
zprávy v elektronické podobě br. Máchovi. Pozvánky rozešle se. Soušková do 22.10.2011. Prezenci
připraví OKRR Ol. Zapisovatelé jsou navrženi br. Ing. Žouželka a se. Švubová, navržená návrhová
komise ve složení br. Ing. Faltýnek a br. Konečný + 3 členi z pléna, navrženi ověřovatelé br. Dostál
+ 2 členové z pléna. Písemné materiály se nebudou podávat papírově. Veškeré informace lze získat
na webových stránkách OSH Ol. V papírové podobě budou dodány jen materiály z KSH.
Občerstvení zajistí br. Konečný a to káva, čaj, chlebíčky a koláčky, nealko, pivo.
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
ad.7. Příprava zasedání aktivu ZH okresu Olomouc 9.12.2011
- VV schválil předložený program a navrhl vedení okresu zvážit změnu termínu aktivu. Dojedná se
na jednání VV 11/11
ad. 8. Informace kanceláře OSH, zpráva vedení OSH, informace vedoucích odborných rad
- VV schvaluje br. Ing. Kropáče jako delegáta na shromáždění starostů SH ČMS v Přibyslavi 22.10.11
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 1
- Vedení OSH Ol. se sešlo od minulého VV 2x. Po prvé na jednání OORM, kde došlo k dohodě o
vzájemné spolupráci a omluvě br. M. Siegla br. Kropáčovi, po druhé k přípravě jednání VV.
- Předseda OKRR předal VV písemné vyjádření k vyúčtování rozpočtu časomíry od spol. Komet
Pečky s tím, že nebyly dodány doklady na částku 119 907,50 Kč. Po tomto proběhla diskuse, ze které
vyšel návrh br. Rozsívala o znovu požádání p. Zedníka z Komety Pečky o doložení kompletních dokladů
a faktur na celou částku.
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
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- Vedoucí OORP br. Dostál informoval VV, že v neděli 13.11. proběhne školení na odbornost
Preventista a to v 11:00 hod. v Hasičské pivnici Olomouc tř. 1.máje. Žádá VV o schválení částky
50,- Kč na osobu na občerstvení.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 odešel br. Siegel
- br. Mácha informoval VV o schůzce OORV s organizátory letošního ročníku seriálu soutěží
TOHATSU FIRE CUP, která proběhne 14.10 v 17:00 hod. v Černovíře. Jde o zhodnocení letošního
ročníku seriálu soutěží a přípravy ročníku 2012. VV souhlasí podle naplnění rozpočtu 2012 s
částkou 25000,- Kč jako v roce minulém a dále souhlasí dle zájmu s navýšením počtu soutěží na 8.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 9. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
- br. Čepelák informoval VV o stávající situaci v SDH Daskabát
- br. Rozsíval informoval VV o dění v okrsku Těšetice
- br. Faltýnek podal informace z okrsku Drahanovice
- se Švubová informovala o dění v okrscích Uničov, Dlouhá Loučka a Troubelice
- br. Mácha upřesnil informace o možnostech ohledně časomír
ad.10. Informace z KSH Ol. kraje a SH ČMS Praha
- br. Kropáč VV seznámil s jednání KVV, které proběhlo 3.10.2011
- br. Geprt dostal za úkol zkontrolovat materiály týkající se almanachu ZH
- Probíhá jednání s Ol.krajem o vhodném termínu na předávání 10 PS Tohatsu.
- br. Kropáč nás informoval o celoživotním vzdělávání v J. Koupelích v rámci pokračování U3V
- br. Zatloukal zdůraznil potřebu pozvání ZH na podzimní zasedání
ad. 11. Čerpání rozpočtu OSH, čerpání a stav vyúčtování dotací OSH
- se. Soušková nás informovala o dotacích: dotace MŠMT hotova a podána, jiné dotace čerpány dle
akcí, čerpání rozpočtu OSH dle plánu a vše je v pořádku.
ad.12. Organizační a různé
- Pokračuje se v návrzích na ZH za OSH Ol.
- Schváleny návrhy na ZH na jaro 2012
- schválené návrhy na vyznamenání: Bělkovice – Laštany, Stanislava Obšilová - ZPP, Věra
Stanislavová - ZPP, František Herold – ZPP, Jaroslav Látal – ZPP, Vladimír Sznajder – ZPP
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 odešel br. Dostál
- Seznámení s průběhem návštěvy u br. Peče
- Schválení služebního auta pro Br. Máchu na služební cestu do Přibyslavi dne 14.10.2011 na
náklady OSH Ol.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad.13. Diskuse
- Diskuse proběhla u každého bodu
ad. 14. Usnesení a závěr

USNESENÍ
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Olomouc ze dne 11.10.2011:
1.Schvaluje :
- Složení pracovních komisí:
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- Program jednání.
- Převzetí záštity Okresního sdružení Olomouc nad akcí: „Hasičský tábor 2012 v areálu ÚHŠ
Jánské koupele“ a zároveň pověření Mgr. M. Vystrčilové vedením a organizací tábora.
- Zabezpečení účasti a dopravy členů SH ČMS schválených k předání titulu Zasloužilý hasič dne
dne 3.11.2011 v Přibyslavi dle pozvánky SH ČMS-ředitele CHH Přibyslav Jiřího Pátka
- Účast zastupujícího starosty OSH Olomouc bratra Ing. J. Kropáče na akci předání titulu
Zasloužilý hasič členům SH ČMS olomouckého okresu dne 3.11.2011 v Přibyslavi.Schválení
použití služebního vozidla OSH Olomouc 2 M2 82 03
- Program společné porady se starosty okrsků SDH OSH Olomouc dne 21.10. 2011 a částku 2000
Kč na občerstvení
- Program a organizaci podzimního shromáždění představitelů SDH dne 12.11.2011 v sále HZ
Černovír.
- V materiálech doplnit bod Organizační a různé větou: VVH SDH provést do konce měsíce ledna
2012, VVH okrsků provést do konce měsíce února 2012.
- Návrh složení pracovních komisí na zabezpečení podzimního shromáždění představitelů SDH dne
12.11.2011: Zapisovatel:
Ing. M. Žouželka, Vlastimila Švubová,
Ověřovatel zápisu : M. Dostál, 2 členové zvolení z pléna,
Návrhová komise : Předseda : Ing. F. Faltýnek
Členové : A. Konečný, 3 členové zvolení z pléna,
Řízení a vedení jednání: br. Roman Mácha
- Zprávu o čerpání rozpočtu a vyúčtování dotací OSH Olomouc.
- Vyslání zastupujícího starosty OSH Olomouc bratra Ing. J. Kropáče na zasedání starostů OSH
v Přibyslavi dne 22.10.2011 a zároveň udělení mu plné moci k účasti na tomto jednání a udělení
souhlasu k použití služebního vozidla OSH Olomouc 2M2 82 03 k této cestě.
- Návrh bratra R. Máchy o způsobu financování soutěží TFC, dle možnosti rozpočtu OSH
pro rok 2012 příspěvkem 25000,- Kč stejně jako v roce 2011 a dále možné navýšení celkového
počtu konaných soutěží na 8 podle zájmu pořadatelů a účastníků.
- přispět na občerstvení částkou 50 Kč na osobu na školení preventistů
2. Bere na vědomí :
- Informaci bratra Ing. J. Kropáče o plnění úkolů zadaných usnesením na minulém zasedání VV.
- Informaci Mgr. M. Vystrčilové o průběhu braného závodu mládeže v Pohořanech dne 8.9.2011
- Informaci kanceláře OSH, zprávu vedení OSH a informace vedoucích odborných rad.
- Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v okrscích SDH.
- Informaci z KSH Olomouckého kraje a SH ČMS Praha přednesenou bratrem A. Zatloukalem.
- Informaci bratra R. Máchy o možnosti získání kvalitní „časomíry“ do částky cca 30000,- Kč.
- Připomínku J. Konára o tom, že je potřebné na podzimním shromáždění představitelů SDH dne
12.11.2011 poděkovat všem účastníkům (dospělým soutěžícím a mládeži) krajského kola v PS.
- Informaci vedoucího OORP o připravovaném školení 13.11.2011
3. Ukládá :
- Vedení VV OSH Olomouc oznámit současným uživatelům přenosných PC br. J. Siegelovi a
br Osykovi povinnost tyto vrátit do kanceláře OSH do 30.11.2011.
- Vedoucím odborných rad OSH předložit písemně své požadavky na SDH do kanceláře OSH do
31.10.2011.
- Zastupujícímu starostovi OSH bratru J. Kropáčovi, upřesnit na shromáždění zástupců SDH dne
12.11.2011 termín a program plánovaného aktivu zasloužilých hasičů okresu Olomouc na sále HZ
Černovír.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Na závěr br. Kropáč všem přítomným poděkoval za účast na jednání a VV ukončil. Příští jednání
VV se koná 8.11.2011 v 15:00 hodin.
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Zapsala:

Švubová Vlastimila

…………………………………

Ověřil:

Geprt Antonín

…………………………………

Šmoldas Karel

…………………………………

