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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. Konečný Aleš, br. Rozsíval Jaroslav, br. Čepelák Jiří
Hosté: se. Soušková Emilie, pracovnice sekretariátu, br. Konar Jan, předseda OKRR,
br. Zatloukal Antonín člen VV SH ČMS, br. Pazdera Antonín vedoucí AZH
Omluveni: br. Sýkora Luděk, br. Ing. Faltýnek František, br. Michailidis Petr
Nepřítomni: br. Siegel Miloslav
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. OOR OSH - zprávy o činnosti za rok 2011, plán práce na rok 2012 (písemné zpracování)
4. Návrh plánu práce OSH Olomouc na rok 2012
5. Příprava shromáždění představitelů SDH 12.11.2011, OZ a kontrola materiálů SP SDH
6. Stanovení termínu a OZ aktivu ZH okresu Olomouc ve 12/2011
7. Jmenování inventarizační komise
8. Zpráva vedení OSH Olomouc
9. Informace kanceláře OSH a návrh rozpočtu na rok 2012
10. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
11. Info - Slavnostní předání titulu ZH členům SH ČMS okresu Ol., schválené návrhy ZH na r. 2012
12. Organizační záležitosti 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: 9 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. Rozsíval Jaroslav
Hlasování pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 2. Kontrola plnění přijatých usnesení
- odr. 1- doporučené dopisy byly poslány a s br. Osykou bylo jednáno osobně- bod trvá
- odr. 2 – oprava uložení: správné znění je písemné zprávy – splněno
- odr. 3 – splněno
- K doplnění vyznamenání. Br. Geprt : Na poradě starostů okrsků, která se konala 21.10.2011 v
Černovíře jsme se domluvili se starosty okrsků na postupu a jejich pomoci ohledně dohledání
udělených vyšších vyznamenání ve sborech a znovu se k tomu vrátíme na SP SDH 12.11.2011. Do
konce ledna 2012 by mělo být vše v pořádku. Je to v zájmu všech uvést vše na pravou míru tak, aby
nebyly problémy s udělováním vyšších vyznamenání. Se. Soušková znovu pošle dokumenty
emailem všem sborům, ke kontrole a případném doplnění.
ad.3. OOR OSH – zprávy o činnosti za rok 2011, plán práce na rok 2012 (písemné zpracování)
- Poslané zprávy OORV a OORP jsou v pořádku a pravdivé.
- VV nesouhlasí se zprávou OORM pro SP SDH konané 12.11.2011 v Černovíře. Ve zprávě se uvádí,
že v měsíci září 2011 na společném jednání OORM a vedení OSH Olomouc se VV zavázal zajistit
časomíru v majetku OSH Ol. na soutěže MH a zajistit kompletní změření času. Toto není pravdivé.
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- Vyjádření VV ke zprávě OORM: přepracovat zprávu tak, aby odpovídala statutu OR, uvedeném
v souboru předpisů SH ČMS I. /7-2006
- VV neschvaluje předloženou zprávu OORM za rok 2011, ale přesto předloží tuto zprávu a
požadavky OORM na VV pro rok 2012 k posouzení podzimnímu SP SDH 12.11.2011.
- Současně došlo k porušení usnesení VV ze dne 12.7.2011 bodu 3.6. ze strany vedoucího OORM
br. Miloslava Siegela.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 4. Návrh plánu práce OSH Olomouc na rok 2012
- vedení OSH Ol. předneslo návrh plánu práce na rok 2012 a po seznámení VV souhlasil s tímto
návrhem. Viz. příloha 1.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 5. Příprava shromáždění představitelů SDH 12.11.2011, OZ a kontrola materiálů SP SDH
- příprava na SP SDH probíhá dle plánu.
ad .6. Stanovení termínu a OZ aktivu ZH okresu Olomouc ve 12/2011
- Termín konání AZH se přesouvá na 2.12.2011 na hasičské zbrojnici v Černovíře. Začátek akce je
stanoven na 16:00. Přípravy a zabezpečení akce probíhá dle plánu. Svoz ZH na setkání zajistí br.
Konečný, br. Mácha a se. Švubová. Občerstvení zajistí br. Konečný. Pozvání hostů z řad KSH,
HZS a zástupců Ol. kraje má na starosti br. Ing. Kropáč (osobní pozvání) pozvánky rozešle se. Soušková
- VV bere na vědomí návrh změny vedoucího AZH . Místo br. Pazderu Antonína je navržen br. Geprt
Antonín.
ad. 7. Jmenování inventarizační komise
- Návrh br. Konara na složení inventarizační komise na inventury v roce 2011- členové inventarizační
komise: br. Zavadil Aleš, br. Cenkl Zdeněk, br. Rozsíval Jaroslav, se. Švubová Vlastimila, br. Siegel
Miloslav
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 8. Zpráva vedení OSH Olomouc
- br. Ing. Kropáč informoval členy VV o jednání vedení OSH.
ad. 9. Informace kanceláře OSH a návrh rozpočtu na rok 2012
- Se. Soušková nás informovala o čerpání rozpočtu v roce 2011, čerpání probíhá dle plánu. Podrobná
zpráva bude předložena na podzimním SP SDH 12.11.2011 v Černovíře.
- Návrh čerpání rozpočtu na rok 2012 se dopracovává a jako předběžný bude předložen na SP SDH
ad. 10. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
- Informace vedoucího OORP o připravovaném školení preventistů 13.11.2011, jsou ještě čtyři volná
místa.
- Informace členů VV o začínajících VVH sborů v daných okrscích, které byly nahlášeny.
ad. 11. Info - Slavnostní předání titulu ZH členům SH ČMS okresu Ol., schválené návrhy ZH 2012
- Slavnostního předávání titulu ZH členům SH ČMS OSH Ol. se zúčastnili všichni navržení hasiči a
jejich doprovod. Předávání bylo důstojné a slavnostní. Za jejich práci jim v Přibyslavi také
poděkovali za OSH zastupující starosta br. Ing. Kropáč a za KSH starostka se. Bártková.
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- Návrhy na udělení titulu ZH na jaro 2012 byly VV schváleny.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 12. Organizační záležitosti a různé
- Schválené návrhy na vyznamenání, které splňují veškeré náležitosti:
SDH Troubelice: br. Miroslav Král st.- ČU KSH, SDH Droždín: se. Prášilová Dáša – ČU OSH, se.
Becková Pavlína - ČU OSH, br. Zdražil Martin- ČU OSH, br. Švec Vlastimil st.- ČU OSH, br. Zdražil
Pavel – ČU OSH, SDH Velký Újezd: br. Rozsypal Kare l - ZPP, br. Talanda Roman – ZPP.
SDH Medlov – ČU OSH, se. Švubová Vlastimila - Za věrnost.
- Br. Geprt požádal VV o uvolnění z funkce garanta mládeže OSH Ol. Vedení OSH Ol. s uvolněním
souhlasí a navrhuje do této funkce se. Švubovou. VV s tímto souhlasí.
Hlasování pro: 7 proti: 1 zdržel se: 1
- OORV předkládá VV, aby předložil SP SDH 12.11.2011 návrh na odvolání br. Sedláře Jar. z členství
v OORV z důvodu soustavného porušování docházky, pracovní kázně a neplnění si svých úkolů. Na
jeho místo má postoupit další ve volené řadě.
- VV schvaluje br. Geprtovi jednorázový příspěvek na telefon 250,- Kč.
Hlasování pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
- VV schvaluje čtvrtletní příspěvek br. Ing. Kropáčovi na telefon 600,- Kč.
Hlasování pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
- Po oslovení UNO o poslání nominace na cenu Křesadlo 2011 pro Olomoucká kraj, je to cena pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, byla vedením OSH Ol. nominována se. Švubová Vlastimila.
VV tuto nominaci schválil.
Hlasování pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
- Účastnické listy všem účastníkům Pyrocar Brno, budou předány na SP SDH 12.11.2011.
- Br. Zatloukal navrhuje, provést revizi všech usnesení VV za rok 2011 v bodě ukládá. Toto zpracuje
br. Dostál do konce roku 2011 a předloží k vyhodnocení VV v 01/2012.
- VV souhlasí s vysláním čtyř svých členů na absolvování Univerzity dobrovolného hasiče do UHŠ
v Jánských Koupelích.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- byly projednány došlé materiály z Prahy
- Vedoucí OORV navrhl předběžný termín na pořádání Okresní soutěže v požárním sportu na 9.6.2012
- Vedoucí OORV informoval VV o plánovaném školení rozhodčích na měsíc únor 2012
ad. 13. Diskuse
- Diskuse proběhla u každého bodu.
ad. 14. Usnesení, závěr
Usnesení z VV dne 8.11.2011
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z minulého zasedání VV
- termín konání aktivu ZH okresu bude 2.12.2011 v 16.00 hod v Černovíře
- návrh na změnu vedoucího aktivu ZH
- informaci o přípravě shromáždění představitelů SDH
- informaci o předávání titulu ZH v Přibyslavi
- informaci vedoucího OORV o návrhu na odvolání br. Sedláře z rady velitelů a uvolněné místo
doplnit 1. náhradníkem z posledních voleb
- informaci o předání Účastnických listů sborům za účast na Pyrocaru 2011
- informaci o termínu konání okresního kola v PS dospělých dne 9.6.2012
- informace sekretariátu a kanceláře OSH
- probíhající aktualizaci vyšších vyznamenání SH ČMS v termínu do 31.1.2012
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-

2. Schvaluje
program dnešního jednání VV
pracovní komise pro dnešní jednání
zprávy na SP SDH o činnosti OSH, OORV a OORP
neschvaluje zprávu o činnosti OOR mládeže - nutno přepracovat
návrh plánu práce OSH Olomouc na rok 2012
jmenování inventarizační komise k provedení ročních inventur
uvolnění br. Geptra z funkce garanta mládeže OSH
jmenování nového garanta mládeže OSH a to se. Vlastimilu Švubovou
br. Geprtovi úhradu 250,- Kč na telefonování
br. Kropáčovi úhradu 600,- Kč na telefonování
nominaci se. Švubové na cenu „Křesadlo roku“ za rok 2011
navržená vyznamenání

3. Ukládá
OOOR mládeže přepracovat zprávu o činnosti za rok 2011 a plán práce na rok 2012 v souladu
se statutem OR
Termín: 30.11.2011
Odpovídá: vedoucí OORM
- vedení OSH vyžádat zbývající potřebné doklady od Komet Pečky na zbývajících
119 000,- Kč za repasi auta časomíry
Termín: 30.11.2011
Odpovídá: br. Kropáč
- provést kontrolu usnesení OSH Olomouc za rok 2011 v bodě „ukládá“ a provést písemné
vyhodnocení
Termín: 31.12.2011
Odpovídá: br. Dostál
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
-

Závěrem br. Ing. Kropáč poděkoval všem přítomným za účast a popřál do další práce plno elánu.

Zapsala:

Švubová Vlastimila

…………………………………

Ověřil:

Geprt Antonín

…………………………………

Šmoldas Karel

…………………………………

