Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 30. května 2012 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál,
br. Roman Mácha, br. Ing. Martin Žouželka, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel
Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. David Číhal, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav
Smrček
Omluven: br. Petr Spáčil
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, Mgr. Alena Hložková – vedoucí oddělení
krizového řízení KÚ OLK, plk. Ing. Karel Kolářík – ředitel HZS OLK, Antonín
Zatloukal - člen VV SH ČMS
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. Projednání a rozpracování závěrů SD SDH okresu Olomouc ze dne 25.5.2012
4. Kontrola přípravy Okresního kola v PS, konaného dne 9.6.2012 v Přáslavicích
5. Projednání činnosti odborných rad
6. Informace kanceláře OSH Olomouc
7. Stav a průběh vyřizování příspěvků a dotací
8. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
9. Projednání návrhů na vyznamenání
10. Organizační a různé
11. Diskuse
12. Usnesení, závěr
ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů a členů VV
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zapisovatele pro jednání VV a to i pro jednání budoucích VV - br. Ing. M.
Žouželka
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1
- návrh na složení návrhové komise pro jednání VV a to i pro jednáních budoucích VV, počet
členů NK vždy min. 2 - br. M. Dostál, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav Smrček
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na ověřovatele zápisu z jednání VV a to i pro zápisy z jednání budoucích VV, počet
ověřovatelů vždy min. 2 - br. Ing. L. Pluháček, br. D. Číhal, br. P. Spáčil
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- bod usnesení 11/12 splněn
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ad 3.)
- předání jmenovacích dekretů členům VV a starostce OSH
- určení pozic a oblasti práce náměstků starostky OSH:
I. náměstek br. Ing Jiří Kropáč – oblast ekonomická
II. náměstek br. Roman Mácha – oblast represe, autoprovoz sl. aut OSH, mladí hasiči
III. náměstek br. Mojmír Dostál – oblast prevence
- hlasování o pozicích a oblasti práce náměstků starostky OSH:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1
- určení garantů pro jednotlivé okrsky OSH:
okrsek Pod Jedovou – br. Zbyněk Cenkl
okrsek Bouzov, Slavětín – br. Ing. Lukáš Pluháček
okrsek Domašov nad Bystřicí, Štěpánov – br. Ing. Martin Žouželka
okrsek Drahanovice, Těšetice, Náměšť na Hané – br. Jaroslav Rozsíval
okrsek Dub nad Moravou – br. Mojmír Dostál
okrsek Velká Bystřice, Tršice – br. Jiří Čepelák
okrsek Senice na Hané – s. Petra Gbelcová
okrsek Nasobůrky, Bílá Lhota – br. Karel Šmoldas
okrsek Náklo – br. Milan Vysloužil
okrsek Břuchotín, Hanácký – br. Ing. Jiří Kropáč
okrsek Království – br. Roman Mácha
okrsek Troubelice – br. Jaroslav Kunert
okrsek Uničov, Dlouhá Loučka – s. Vlastimila Švubová
okrsek Příkazy, Hněvotín – br. David Číhal
- hlasování určenosti garantů okrsků OSH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 4.)
- informace poskytl vedoucí OORV br. R. Mácha
- okresní kolo v PS je již a na malé detaily zcela připraveno; část nákladů je hrazena
pořádající obcí Přáslavice; domluva s HZS OLK o dovozu překážek a zapůjčení překážek pro
kat. mužů; připraveno použití 3 časomír (FT3 – 100m překážek, FT2 – 4x100m, časomíra
okrsku Uničov – PÚ); OKRR zajišťuje prezenci; OORV zajistí přípravu drah a zázemí pro
potřeby soutěže; na žádost HZS určeni garanti pro dohled nad zapůjčenými překážkami a to
br. Mácha a br. Žouželka; v případě poškození překážek je OSH musí na své náklady uvést
do původního stavu
ad 5.)
Informace k činnosti rad podali jejich vedoucí.
OORV – většina práce zaměřena na přípravu okresního kola a seriálu soutěží TFC; při TFC
účast 30-35 soutěžních kolektivů
OORM – proběhlo okresní kol CTIF, účast jen 12-ti družstev; dále hra Plamen s účastí 20-ti
družstev starších a 20-ti mladších, průběh standardní úrovně jako v letech minulých; dále
proběhlo okresní kolo dorostu v Loučanech; postup do krajského kola družstva MH Trusovic
a Hluboček, družstvo dorostenek z Náměště na Hané a další 3 jednotlivci z dorostu;
8-10.6. proběhne krajské kolo hry Plamen a dorostu v Šumperku (Tyršův stadión); žádost o
proplacení cestovních nákladů pro vyslané rozhodčí na krajské kolo soutěže MH
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- hlasování o proplacení cestovních nákladů pro vyslané rozhodčí:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
OORP – vyhodnoceno okresní kolo POOD (požární ochrana očima dětí), všechny výsledky a
práce zveřejněny na www stránkách OSH Ol., zbývá již jen nakoupit ceny
ad 6.)
- pro dnešní jednání nepřipraveny žádné informace (sekretariát 2 měsíce fungoval
v provizorním režimu)
ad 7.)
- statutární město Olomouc poskytlo dotaci ve výši 20,0 tis. Kč na soutěž Olomoucký drak;
ve fázi příprav je žádost o dotaci ve výši 20,0 tis. Kč na závěrečné vyhodnocení seriálu
soutěží TFC (žádáno také statutární město Olomouc)
ad 8.)
- br. J.Rozsíval - SDH Náměšť n/H. – postup družstva mužů na MČR ve vyprošťování,
s. Hanka Zacpálková postoupila mezi 14 finalistek Miss hasička 2012
- SDH Rataje – oslavy založení sboru
- v rámci okrsku byly proběhlé soutěže na dobré úrovni
- br. Ing. Kropáč - SDH Topolany oslaví 3.6. 70 výročí založení sboru
- s. Švubová - v Břevenci a Medlově proběhly soutěže TFC, obě v pozitivním hodnocení
ad 9.)
- komisí předloženy návrhy na udělení vyznamenání:
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
SDH Olomouc-Topolany
SDH Skrbeň
SDH Štěpánov
SDH Rataje

SDH Olomouc-Topolany

SDH Červenka
Nová Hradečná
SDH Těšetice

Mojmír Pospíšil - ČU OSH, Dušan Vilímec - ZZ
Pavel Musálek - Za zásluhy o výchovu
Stanislav Fiala - ZMZ, Petr Školut – ZZ, Martin Fiala – ZPP
Martin Fiala – ZPP, Zdeněk Vrbka – ČU SH ČMS
Josef Ašer, Vladimír Nevrlý – ZZ, Josef Vehovský – ZPP
Ing. Leo Schaffer – ČU OSH, Květoslav Střída – ZPP + med.
Za věrnost, Jiří Tichý – Titul ZH
Lukáš Hrachovec, Petr Šenkyřík, Jaroslav Frélich, Radek
Tušinovský – ČU OSH + med. Za věrnost, SDH OlomoucTopolany – ČU OSH, Vladimír Komínek, Marta Spurná, Eva
Vařeková, Milada Dlouhá – ČU KSH
Jan Červínek – ZZ
Gustav Rolig,Václav Dorušák – ZZ, Lubomír Ponížil, František
Petr, Libor Maneth, Jaroslav Kunert st. – ZPP
František Mlčoch, Miroslav Moravec, Ing.Luděk Mlčoch – ZPP
Jiří Ambrož, Ing. Eduard Hanina – ČU OSH + med. Za věrnost
Martin Ambrož, Michal Doležel – ČU OSH
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ad 10.)
- návrh starostky na určení 4-členného vedení OSH ve složení: starostka OSH,
I. a II. náměstek starostky a br. Karel Šmoldas
- hlasování o složení vedení OSH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- oznámení o změně vrcholových funkcionářů při OSH Ol. všem dotčeným orgánům státních
správ a místních samospráv zajistí starostka OSH
- návrh na složení komise pro posouzení návrhů k udělení vyznamenání: starostka OSH, br. J.
Rozsíval a br. K.Šmoldas
- hlasování o složení komise:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 2
- návrh na čerpání mimořádných výdajů mezi obdobím jednání VV OSH:
částka 1 – 5.000,- Kč může rozhodnout sama starostka OSH
částka 5.000 – 10.000,- Kč může rozhodnout samotné vedení OSH
částka nad 10.000,- musí rozhodnout VV OSH
- hlasování o čerpání mimořádných výdajů:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh úředních hodin sekretariátu OSH pro veřejnost: pondělí a středa 9-12hod a 13-17hod
- hlasování o úředních hodinách sekretariátu OSH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na proplacení telefonních nákladů pro s. L. Trnkovou (organizace okresních kol
soutěží MH) v částce 700,- Kč a pro br. J. Čepeláka (příprava MSD SDH) v částce 400,- Kč.
- hlasování o proplacení tel. nákladů v celkové výši 1.100,- Kč:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zrušení tel. čísla bývalého starosty OSH (L.Sýkory) a odepsání mobilního telefonu
z majetku OSH; mobilní telefon je roky i technicky zastaralý a o tel.číslo nemá současná
starostka zájem
- hlasování o odepsání mob. tel. z majetku OSH včetně zrušení tel. čísla:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh, aby br. Ing. Kropáč zastupoval OSH Ol. při jednáních ve věcech domluvy a
získávání finančních prostředků na činnost OSH a jeho pořádaných akcí
- hlasování o zastupování OSH br. Ing. Kropáčem ve věcech získávání fin. prostředků:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- starostka si přeje ponechat svůj soukromý telefon i s číslem pro služební účely → br. K.
Smrček zrealizuje kalkulaci co nejvýhodnějšího tarifu volání starostky za účelem
služebního volání
- využívání služebního automobilu Š. Fabia starostkou OSH – využívání pro služební účely
dle Směrnic pro provoz služebního vozidla OSH Ol.; při neplacené funkci starostky OSH se
služební cestou rozumí i cesta z místa bydliště na sekretariát OSH; v případě přechodu do
pracovně právního vztahu (zaměstnavatel-zaměstnanec) se cesta z místa bydliště do místa
sekretariátu OSH považuje za cestu soukromou
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- hlasování o využívání služ. vozidla starostkou OSH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- využívání služeb. vozidla při dobrovolné činnosti k soukromým jízdám → nutné prověřit
hledisko vyššího daňového zatížení dle příslušných zákonů; pověřen br. Ing. J. Kropáč
- svolávání jednání VV bude probíhat dle plánu práce na rok 2012 s vyjímkou zrušení jednání
vedení v měsíci červnu a jeho nahrazením jednáním VV, to platí i pro měsíc říjen (termíny
jednání VV 12.6., 10.7., 11.9., 9.10., 6.11., 11.12. vždy v 15.00 hod)
- hlasování o termínech jednání VV:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- oznámení br. A. Geprta: od 1.7.2012 se vrací do funkce vedoucího aktivu ZH okresu Ol.
- kalibrační zařízení k časomíře FT3 bude uloženo na sekretariátu OSH
- informace k uskladnění překážek – všechny překážky řádně uskladněny
- na nejbližším zasedání KSH OLK bude představeno nové vedení OSH Ol.
- vybraným členům VV budou sdělena přístupová hesla na e-mail OSH Ol.
- vznik nových podpisových vzorů OSH Ol.
ad 11.)
- starostka OSH – upozorňuje na nutnost dobrého vystupování a chování všech funkcionářů
OSH ; br. M. Žouželka odsuzuje využívání akcí pořádaných pod hlavičkou OSH či KSH
k podpoře osobních zájmů jednotlivých funkcionářů (podpisové akce atd.)
- Mgr. A.Hložková – podala informace k získávání dotací na pořízení techniky pro JPO SDH
obcí a o stavu žádostí na neinvestiční příspěvek do výše 30,0 tis. Kč; lidé na oddělení
krizového řízení se snaží hasičům co nejvíce pomoci, vše však musí být dle vyhlášených
pravidel a ne jinak
- plk. Ing. Karel Kolářík – přislíbil spolupráci HZS OKL pro činnost OSH; snaha
spolupracovat je velká, problém v budoucnu však může být nedostatek finančních
prostředků v rezortu HZS ČR potažmo rozpočtu HZS OLK; využití autobusu HZS v září
pro ZH na trase Ol.-Olšany-Bouzov-Ol. bude umožněno
- br. J. Konar – apeluje na členy VV nebát se říci svůj názor; výsledky jsou otázkou
komunikace, diskuse a kompromisů
- br. A. Zatloukal – informuje VV o červnové rekreaci ZH; jsou na ní přihlášeni i ZH okresu
Olomouc
ad 12.)
- usnesení bude posláno, připomínkováno a všemi odsouhlaseno elektronicky
- hlasování o zaslání usnesení elektronickou cestou:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1
V Olomouci, dne 30. května 2012
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

.............................................

Zápis ověřil: br. David Číhal

.............................................

br. Ing. Lukáš Pluháček

.............................................
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Návrh usnesení z VV dne 30.5.2012

-

1. Bere na vědomí
kontrolu usnesení z posledního jednání
předání jmenovacích dekretů členům VV
informaci br. Geprta o setrvání ve funkci vedoucího AZH
informace vedoucích odborných rad o průběhu jejich činnosti
informace pí. Hložkové a ředitele HZS OLK plk. Ing. K. Koláříka
informace starostky OSH
informace členů VV o dění v příslušných sborech a okrscích
br. Dostál nakoupí potřebné ceny pro vyhodnocení okresního kola soutěže POOD
informaci br. Ing. Kropáče o napsání dopisu hejtmanovi Olomouckého kraje
informace ke stavu dotací pro letošní rok
kalibrační zařízení k časomíře TF3 bude uloženo v kanceláři OSH
předání hesla k emailu OSH vybraným členům VV
informace br. Konara
informaci br. Zatloukala

-

2. Schvaluje
program dnešního jednání VV
pracovní komise pro všechna jednání VV
nové garanty okrsků
nové složení vedení OSH Olomouc
určení pozic náměstků starostky OSH a oblast jejich práce
limity pro mimořádné výdaje mezi jednáními VV, pro starostku a vedení OSH
vyřazení telefonu z evidence majetku OSH ve vlastnictví br. L. Sýkory
proplacení určených částek jmenovaným členům VV za telefonní hovory pro OSH
využívání služebního vozidla Škoda Fabia, RZ 2M2 8203, starostkou OSH s. Švubovou
úřední hodiny v kanceláři OSH a to takto: PO a ST od 9 do 12 a od 13 do 17 hod
pokračování v plánu práce, jak byl sestaven pro rok 2012
složení komise pro hodnocení návrhů na udělování vyznamenání
proplacení cestovních výloh rozhodčím za cestu na krajské kolo MH do Šumperka
udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání

3. Ukládá
12/12 - br. Ing. Kropáčovi prověřit správné užívání vozidla RZ 2M2 8203 v majetku OSH dle
platných předpisů
Termín: do 12.6.2012
13/12 - s. Švubová zajistí nové podpisové vzory OSH Ol.
Termín: ihned
14/12 - br. Smrček zajistí kalkulaci tarifů pro mobilní telefon starostky OSH
Termín: do 12.6.2012
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Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

.............................................

br. Jiří Čepelák

.............................................

br. Květoslav Smrček

.............................................
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