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Přítomni:

br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, br. Mácha Roman
se. Švubová Vlastimila, br. Konečný Aleš, se. Trnková Lenka,
br. Rozsíval Jaroslav, br. Čepelák Jiří, br. Ing. Faltýnek František,
Hosté:
se. Soušková Emilie, pracovnice sekretariátu, br. Konar předseda OKRR,
br. Zatloukal Antonín člen VV SH ČMS
Omluveni: br. Dostál Mojmír,
Nepřítomni:br. Sýkora Luděk, br. Michailidis Petr
Program:
1. Zahájení, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace o konání VVH
4. Informace o činnosti členů VV OSH - garantů okrsků
5. Informace kanceláře OSH a návrh rozpočtu 2012
6. Příprava inventarizace
7. Vyznamenání
8. Zprávy ze zasedání KSH a SH ČMS
9. Organizační a různé
10. Diskuze, usnesení a 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: 10 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. Rozsíval Jaroslav, br. Ing. Faltýnek František,
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 2. Kontrola plnění přijatých usnesení
-

Úkol byl splněn. Se. Soušková připraví opravný dopis pro br. M. Sigela s aktualizací položek
materiálu OORM. Vyjme z něj digitální váhu a překážky, které má na starost SDH
Trusovice a Velký Újezd.

ad. 3. Informace o konání VVH
- Všichni členové VV podali informace o navštívených VVH SDH okrsků, v nichž jsou garanti.
ad. 4. Informace o činnosti členů VV OSH - garantů okrsků
- Všichni garanti okrsků budou informovat VV v 02/12 významných výročích SDH ve svých
okrscích v roce 2012.
ad. 5. Informace kanceláře OSH a návrh rozpočtu 2012
- Informace se. Souškové: konečný rozpočet bude hotov až v dubnu, podle došlých dotací.
- Od příštího jednání VV bude předkládán účetní stav ve zjednodušené formě a to z důvodu lepší
přehlednosti.
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ad. 6. Příprava inventarizace
- Se. Švubová byla zvolena předsedkyní inventarizačni komise a informovala VV o průběhu
inventur
- Člen OORV br. Aleš Zavadil splnil podmínky k řízení služebního vozidla OSH Olomouc, RZ
2M2 82 03
- Br. Mácha navrhuje, aby služební vozidlo OSH po dobu inventur parkovalo na parkovišti Ol. kraje.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se:
- Br. Konečný dostal za úkol od VV prověřit umístění majetku OSH a to 20 setů a nástřikových terčů
IČ : 70010/11v hodnotě 22 003 Kč. Sety jsou řádně uloženy v SDH Zákřov a nástřikové terče
byly fyzicky dohledány ve vozidla časomíry VW Transporter jako součást FT2.
- VV ukládá vedení OSH Ol. vznést písemný dotaz na br. Sýkoru o sdělení místa uložení Fire
test čas. net. stanice (kontrolní měřidlo časomíry) IČ:710/016
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 7. Vyznamenání
Návrhy na vyznamenání, které byly schváleny: SDH Drahanovice: br. Marek Mikoš – ČU OSH;
SDH Lhota nad Moravou: br. Jiří Peřina - ČU OSH, Svatopluk Heiser - ČU OSH; SDH Droždín:
Jaromír Pečínka - ČU OSH; SDH Svésedlice: Zavadil Aleš – ČU OSH.
ad. 8. Zprávy ze zasedání KSH a SH ČMS.
Br. Ing. Kropáč podal informace z předávání čerpadel Tohatsu od Ol. kraje a další informace
z jednání VV KSH Ol. kraje. Zasedání VV SH ČMS se od minulého VV nekonalo.
9. Organizační a různé
Br. Mácha předložil návrh kalendáře soutěží dospělých pro rok 2012. Bylo provedeno doplnění
a drobné opravy a proběhlo schválení tohoto návrhu.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
- Br. Mácha informoval o Okresním kole v požárním sportu, které se bude konat v Přáslavicich
9.6.2012
- VV ukládá br. Máchovi a OORV vykonat návštěvu v SDH Přáslavice k projednání a zabezpečení
konání Okresního kola v požárním sportu.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
- Br. Kropáč VV informoval o možných dotacích na organizování sportovních akcí jak v oblasti
dospělých tak mládeže v roce 2012
- Se. Trnková informovala VV o přípravě kalendáře soutěží mladých hasičů a akcích mládeže
v roce 2012
- Se. Trnková informovala VV o změně ve složení OORM. Vedoucí OORM byla zvolena se.
Lenka Trnková a nový člen OORM je volený v řadě pod čarou br. Miroslav Vítek, který
souhlasil s činnosti v radě. OORM bude nadále pracovat v 8 členech.
- 29.12.2011 proběhlo předání 3 kusů čerpadel Tohatsu a z toho jedno čerpadlo dostal vítěz TFC,
jedno čerpadlo zůstane OSH Olomouc pro PS – TFC a jedno čerpadlo bylo zapůjčeno do SDH.
Rozdělení a předání čerpadel bylo provedeno v souladu se smlouvou s Ol. krajem a usnesením VV.
- Informace br. Kropáče o sdělení spol. Komet Pečky ve věci doložení částky 119 000,- Kč na
rekonstrukci vozidla časomíry FT3 VW Transporter. Uvedená částka byla za odvedenou práci.
- Informace br. Kropáče: 5.1.2012 proběhla porada vedení OSH, na které se připravovalo jednání VV.
- Informace o dopisu Mgr. Vystrčilové ve věci chystaného sněmu UNO 21.1.2012, na který srdečně zve
členy VV a UNO k účasti a podpoře hasičské sekce. Br. Ing. Kropáč vyzval všechny členy VV a členy
UNO z řad SDH k účasti od 13.00 do 15.00 hodin (hlasování), zahájení sněmu je v 9.30 hodin.
ad.
-
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br. Kropáč informoval o předání 4 ks časomír pro PS. Časomíry budou využívány m.j. pro
podporu akcí OORM. Předání proběhlo 29.12.2012.
ad. 10. Diskuze, usnesení a závěr
- Diskuze byla provedena u každého bodu jednání

Usnesení
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Olomouc ze dne 12.1. 2012.
1. Schvaluje :
- Složení pracovních komisí:
Zapisovatel:
Vlastimila Švubová,
Ověřovatel zápisu : A. Geprt, K.Šmoldas,
Návrhová komise : Ing. F. Faltýnek, J. Rozsíval
- Program jednání.
- Předkládání účetního stavu OSH od únorového jednání VV v zjednodušené formě z důvodu
přehlednosti.
- Časový plán inventur majetku OSH a složení inventurní komise – předseda Vlastimila Švubová.
- Parkování služebního vozidla po dobu provádění inventur majetku OSH na parkovišti KÚ
Olomouc od 18.1. do 31.1.2012.
- Kalendář soutěží v hasičském sportu dospělých na rok 2012.
- Předložené návrhy na vyznamenání.
- Rozdělení 3 ks čerpadel Tohatsu.
2. Bere na vědomí :
- Informaci br. J. Kropáče o plnění úkolů zadaných usnesením na minulém zasedání VV
- Informaci o průběhu konání VVH sborů a poznatky jednotlivých garantů okrsků SDH.
- Informaci kanceláře OSH o práci na návrhu rozpočtu OSH Ol. na rok 2012.
- Informaci z jednání KSH Ol. kraje a SH ČMS Praha.
- Splnění podmínek Směrnice OSH pro použití služebního vozidla Alešem Zavadilem.
- Informaci o plánovaných dotačních titulech pro podporu soutěží v PS mládeže a dospělých.
- Přípravu kalendáře soutěží mladých hasičů.
- Informaci br. J. Kropáče o možných dotacích v roce 2012
- Informace se. L. Trnkové o přípravě kalendáře soutěží OORM a akcích OORM v roce 2012.
- Volbu vedoucí OORM se. L. Trnkové a doplnění OORM o br. M. Vítka na celkem 8 členů.
- Informaci br. J. Kropáče o sdělení spol. Komet Pečky ve věci doložení 119,0 tis. Kč za
rekonstrukci vozidla časomíry FT3 VW Transporter.
- Informaci se. M. Vystrčilové o připracovaném sněmu UNO
- Informaci se. V. Švubové o průběhu inventur
- Informaci br. J. Kropáče o předání 4 ks časomír pro PS.
3. Ukládá :
01/12 Garantům okrsků: na VVH SDH a okrsků klást důraz na plánování a přípravy oslav
významných výročí (založení sborů) v roce 2012. Garantovat zapracování těchto oslav do
plánů činnosti sborů a okrsků a být nápomocni při jejich realizaci.
02/12 Vedení VV OSH Olomouc, v rámci prováděných inventur: písemně oslovit br. Sýkoru L.
s dotazem o umístění 1 ks přístroje Fire test čas met. stanice IČ 710/016.
03/12 br. R. Máchovi a OORM: vykonat návštěvu v SDH Přáslavice k projednání a
zabezpečení Okresního kola v PS
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04/12 Se. E. Souškové: vést a předkládat VV zjednodušený přehledný účetní stav příjmů,
výdajů a zůstatku finančních prostředků OSH Olomouc ke konci příslušného měsíce.
05/12Členům VV ukládá a SDH, kteří jsou členy UNO doporučuje, zúčastnit se dne 21.1.2012
v 9.30 hodin sněmu UNO a podpořit hasičskou sekci zejména při hlasování v době od
13.00 do 15.00 hodin.
Hlasování pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0
Závěrem I. náměstek starosty OSH Ing. Jiří Kropáč všem přítomným poděkoval za účast na
jednání a popřál mnoho úspěchů v další práci. Příští jednání VV se uskuteční 14.2.2012 v 15:00
hodin v kanceláři OSH Olomouc.

Zapsala:

Švubová Vlastimila

………………………………………..

Ověřovatelé zápisu: Geprt Antonín

………………………………………..

Šmoldas Karel

………………………………………..

