Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 12. června 2012 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál,
br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš
Pluháček, , br. Jiří Čepelák, br. Květoslav Smrček, br. Petr Spáčil
Omluven: br. Ing. Martin Žouželka,
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, 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. Konečný rozpočet OSH 2012, plán čerpání; příjmy, výdaje a zůstatek k 31.5.2012
4. Projednání činnosti odborných rad; vyhodnocení krajského kola mládeže a dorostu,
vyhodnocení okresního kola v PS
5. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
6. Projednání návrhů na vyznamenání
7. Organizační a různé
8. Aktiv ZH
9. Diskuse
10. 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 za omluveného br. Ing. Martina Žouželky - br. Ing. David Číhal
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1
- složení návrhové komise pro jednání VV - br. M. Dostál, br. Květoslav Smrček
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- ověřovatelé zápisu z jednání VV - br. Ing. L. Pluháček, br. P. Spáčil
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0

ad 2.)
- bod usnesení 12/12, 13/12, 14/12 splněn
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ad 3.)
- informace podal br. Ing. Jiří Kropáč
- info rozpočtu na rok 2012 → vyrovnaný rozpočet
- připomínky a návrhy k rozpočtu: některé položky jsou nadhodnoceny (seriál TFC, chod
kanceláře), proto by měly proběhnout jejich korekce; některé položky je nutné
rozpoložkovat; OOR musí určit položkovou výši čerpání neinvestičních příspěvků
-br. Ing. Jiří Kropáč pověřen do příštího jednání VV rozpoložkováním jednotlivých položek
v rozpočtu na rok 2012
- hlasování o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2012:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 4.)
OORV br. R. Mácha – hodnocení okresního kola v PS
- poděkování všem zúčastněným členům VV, technické četě, starostovi pořádající obce
- negativa: malá účast rozhodčích, chybějící či poškozené technické prostředky (sady
startovních čísel, pásmo, praporky do země), nepřesnosti v přihláškách (sbory x okrsky)
- soutěž i přes mírné nedostatky hodnotím velmi kladně
- br. Jaroslav Rozsíval
- rozhodčí plnili úkoly, které jim byly dány dobře, žádné z družstev protest nepodalo
- br. Květoslav Smrček – možná by okresní kolo chtělo zatraktivnit
- OORM s. Lenka Trnková
- rada mládeže má první schůzku 19.6.2012. Její hlavní náplní bude Olomoucký drak.
Problémem je místo konání Olomouckého draka
- krajské kolo MH proběhlo 9.6.2012 za účasti dvou našich družstev Trusovic – 2. místo a
Hluboček- 4. místo . Krajské kolo dorostenek bylo 10.6.2012 na 4. místě se umístily
dorostenky z Náměště na Hané . V jednotlivcích se na 3. místě umístil Pavel Skoupil a zajistil
si postup na republikové kolo.
ad 5.)
Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
Akce 16.6.2012:
9:45 Dub nad Moravou … br. Mojmír Dostál
14:00 Rataje … br. Jaroslav Rozsíval, br. Květoslav Smrček
13:00 Bílsko … s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Lukáš Pluháček
Akce 30.6.2012
Nová Hradečná s. Vlastimila Švubová, br.Ing. Jiří Kropáč
Těšětice … … s. Vlastimila Švubová, Ing. Jiří Kropáč
Akce 5.7.2012
Troubelice … br. Ing. Jiří Kropáč, Švubová Vlastimila
ad 6.)
Projednání návrhů na vyznamenání
- Čestmír Prudký z SDH Radíkov – Za zásluhy
- Josef Ambrož, Emil Molnár z SDH Těšetice – Čestné uznání KSH
- Antonín Navrátil – Čestné uznání SH ČMS
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- hlasování o návrzích na vyznamenání:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
Organizační a různé
br. Ing. Jiří Kropáč – DRAK u krajského úřadu. Hejtman o tom byl informován a nemá
námitek
- navrhuji oslovit krajskou starostku a požádat o uvolnění finančních prostředků na nákup
nového počítače pro kancelář OSH Olomouc
- hlasování k návrhu na uvolnění finančních prostředků:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- stanovy SH jsou doplněny a pozměněny v některých bodech. Doporučuji prostudovat.
- výlet ZH v září 2012 – Olomouc, Olšany, Bouzov
- návštěva u hejtmana
- zajímal se o naše potřeby i o to co nás trápí a vyčlení peníze pro OSH Olomouc
- návrh na zakoupení 2 ks pilotek a proplacení částky 1500,-Kč za telefon pro starostku
OSH
- hlasování k návrhu na zakoupení 2 ks pilotek a proplacení částky 1500,-Kč :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- nutno zakoupit dvě tiskárny za zastaralé a nefunkční, po jedné do kanceláře a
k časomíře. Tiskárna Canon LBP6200D , cena 2551,-Kč za kus
- hlasování k návrhu na zakoupení 2ks tiskáren:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
Starostka OSH
- Navrhuji aby propadlá kauce ze startovného byla přerozdělena na nákup materiálu pro
OORV v maximální výši 5000,-Kč.
- hlasování o nákupu zboží z propadlé kauce:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- převod majetku OSH od bývalého starosty zajistí br. Jiří Čepelák do 14 dnů
- hlasování :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- nutnost podepsání finančních dokladů od 7.4. do 25.5.2012, kdy fungovala jen krizová
skupina . Podpis a kontrolu dokladů zajistí br. Jiří Čepelák a br. Jan Konar
- hlasování :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- br. Roman Mácha jede do Bulharska na mistrovství světa mládeže, proto navrhuji
dofinancování nové uniformy pro reprezentaci. Br. Mácha požádal starostku KSH o
příspěvek k zakoupení nové uniformy.
- hlasování :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- navrhuji, aby garáž na Farmaku měl na starosti br. Petr Spáčil a jako jeho zástupce
br. Ing. Jiří Kropáč. Pro vstup do garáže pak povolení pro dva řidiče, kteří jezdí
s vozidlem časomíry br. Klabačku a br. Dvořáka
- hlasování :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
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je nutné vytvořit komisi pro kontrolu cestovních příkazů a knihy jízd v období
27.3.2010 až 21.4.2011, jejíž výsledky si vyžádala PČR; navržena komise ve složení: br. Ing.
Kropáč, br. Ing. Číhal, br. Čepelák, br. Spáčil a s. Švubová. Komise se sejde v pondělí
18.6.2012 v 9:00 hod v kanceláři OSH. Výstup kontroly bude doručen členům VV
elektronicky
- hlasování :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
br. Mojmír Dostál
- návrh na proplacení cestovních nákladů za rozvoz cen k soutěži POOD
- hlasování :
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
s. Lenka Trnková
- letní tábor bude od 15.7. do 27.7.2012. Je asi 90 dětí a 10 vedoucích

Antonín Zatloukal
- na soutěžích jsem viděl při nepřízni počasí rozhodčí s pláštěnkou, s nápisem rozhodčí.
Bylo by vhodné zvážit a časem zakoupit pro rozhodčí tento doplněk
ad 8.) Aktiv ZH
Antonín Zatloukal
- OSH má zajistit dopravu ZH na dovolenou do Jánských Koupelí 25.-29.6. 2012. Návrh
na proplacení cestovních nákladů.
- hlasování o schválení CN na dopravu ZH do Jánských Koupelí
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0

ad 12.)
- usnesení bude posláno, připomínkováno a všemi odsouhlaseno elektronicky
- hlasování o zaslání usnesení elektronickou cestou:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1

V Olomouci 12.6.2012
Zapsal:

br. Ing. David Číhal

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

Zápis ověřil: br. Petr Spáčil

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

br. Ing. Lukáš Pluháček

.............................................
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Návrh usnesení z VV dne 12.6.2012
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z posledního jednání, úkol: bod 12/12, 13/12 a 14/12 splněn
- čerpání rozpočtu za 1 až 5 / 2012
- upravení návrhu rozpočtu na rok 2012
- informace vedoucích odborných rad o jejich činnosti
- informace členů VV o dění v příslušných sborech a okrscích
- určení zástupců VV OSH na slavnostní akce SDH
- informace br. Ing. Kropáče
- informace br. Konara
- informace br. Zatloukala
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pokyn pro nákupy pracovnicí kanceláře OSH, všechny nákupy musí být předem
odsouhlaseny starostkou OSH
- předložené návrhy na vyznamenání
- oslovit starostku KSH a požádat o přidělení finančních prostředků na nákup nového
počítače pro kancelář OSH Olomouc
- nákup 2 ks pilotek a proplacení částky 1500,- Kč za telefon pro starostku OSH
- nákup uniformy pro br. Máchu na reprezentaci OSH v zahraničí
- podepsání finančních dokladů od 7.4.2012 do 25.5.2012 br. Čepelákem, jako vedoucím
krizové skupiny
- jmenování správce skladu ve Farmaku br. Spáčila a jeho zástupce br. Ing. Kropáče
- řidiče pro vozidlo časomíry p. Klabačku a p. Dvořáka
- nákup potřebného materiálu pro OORV k zajištění následných soutěží v PS za zbytek
propadlé kauce na startovné, v maximální výši do 5000,- Kč
- proplacení CN na dopravu ZH na pobyt do Jánských Koupelí
- proplacení CN na dopravu br. Dostálovi za rozvoz ocenění soutěže POOD
- nákup dvou kusů tiskáren Canon LBP6200D, cena 2551,- Kč za kus pro OSH
3. Ukládá
15/12 - br. Ing. Kropáčovi provést rozpoložkování určených položek v návrhu rozpočtu pro
rok 2012 a předložit na příštím jednání VV
Termín: do příštího jednání OSH
16/12 – br. Čepelákovi spojit se s br. L. Sýkorou pro dohodnutí termínu předání – vrácení
majetku ve vlastnictví OSH a KSH
Termín: kontaktovat ihned, termín předání domluvit do 14 dnů
17/12 – komisi ve složení br.Kropáč, br. Číhal, br. Čepelák, br. Spáčil a s. Švubová provést
kontrolu CP za období 27.3.2010 až 21.4.2011 Termín: pondělí 18.6.2012
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Za návrhovou komisi:
br. Mojmír Dostál

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

br. Jiří Čepelák

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

br. Květoslav Smrček

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