Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 10. srpna 2012 v Medlově

Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Petr Spáčil
br. Roman Mácha, br. Ing. Martin Žouželka, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel
Šmoldas, br. David Číhal, br. Květoslav Smrček, br. Mojmír Dostál, br. Ing.
Lukáš Pluháček
Omluven: br. Jiří Čepelák
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2. Organizační a různé
3. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
4. Usnesení, závěr
ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH se. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů a členů VV
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012
ad 2.)
- ukončení pracovního poměru pracovnice sekretariátu se. E. Souškové (odchod do penze)
k 30.9.2012; v měsíci září bude čerpána se. Souškovou řádná dovolená
- sekretariát bude 14-23.9. uzavřen
- návrh na novou pracovnici sekretariátu s pracovním úvazkem 0,6 od 1.10.2012 do
31.12.2012 a to se. Moniku Váňovou (SDH Nová Hradečná) dle čl. 12, odst.5, Organizačního
řádu SH ČMS. Se. Váňová bude placena z dotace Olomouckého kraje. Se. Švubová
převezme pracovní agendu se. Souškové v úvazku 1,0 a bude placena z dotace Olomouckého
kraje tak jako pracovníci sekretariátů jiných OSH, cestou převodu mzdových prostředků
z Prahy a KSH Ol. kraje. Tímto nedojde ke zvýšení mzdových nákladů OSH Olomouc.
- hlasování o nové pracovnice sekretariátu a jejím mzdovém ohodnocení:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na proplacení telefonních nákladů vynaložených při organizačních záležitostech OSH
Ol. v 1. pololetí 2012: se. L. Trnková 700,- Kč, br. A. Geprt 600,- Kč, s. V. Švubová 2000,Kč, br. Ing. J. Kropáč 600,- Kč
- hlasování o proplacení tel. nákladů v celkové výši 3.900,- Kč:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- jednodenní výlet ZH do regionu Bouzovsko 5.9.2012 - organizačně vše již zajištěno
- se. L. Trnkové zřízena karta pro nákup ve velkoobchodě MAKRO s.r.o.
- OORV žádá o navýšení částky na nákup 2 přístřešků pro časomíry (navýšení o 1.500,- Kč);
celková částka vzrostla na 6.500,- Kč
- hlasování o navýšení částky pro nákup 2 ks přístřešků pro časomíry:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
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- OORM – Ol. drak v plné přípravě; žádost ke členům VV o pomoc před zahájením a po
skončení soutěže; br. Ing. Kropáč – město Olomouc uvolní na akci 20,0 tis. Kč, Ol. kraj 15,0
tis. Kč a UNO 5,0 tis. Kč
- informace se. L. Trnkové - proběhl dětský tábor po záštitou OSH Ol., účast 90 dětí
- návrh na zřízení fondu starostky OSH v roce 2012 (platba drobných dárkových a
propagačních předmětů OSH Olomouc, občerstvení hostů OSH. atd.); čerpání v částce 10,0
tis. Kč/rok 2012
- hlasování o fondu starostky:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1
ad 3.)
- br. J.Rozsíval – SDH Ludéřov slaví 120. let založení sboru
- br. P. Spáčil - SDH Radíkov slaví 120. let založení sboru; 1-2.9. účast Hanáckého okrsku na
mezinárodní soutěži s historickou technikou v Bratislavě-Rusovcích
ad 4.)
- usnesení bude posláno, připomínkováno a všemi odsouhlaseno elektronicky
- hlasování o zaslání usnesení elektronickou cestou:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0

Usnesení z jednání VV dne 10.8.2012
-

-

1. Bere na vědomí
ukončení pracovního poměru pracovnice sekretariátu se. E. Souškové k 30.9.2012
organizační zajištění výletu ZH OSH
zřízení karty pro nákup ve velkoobchodě MAKRO s.r.o. pro se. L. Trnkovou
informace k soutěži Ol. drak včetně finančního zajištění
informace o chystaných akcích sborů v okrese
informace o proběhlém hasičském táboře

2. Schvaluje
program dnešního jednání VV
přijetí zaměstnance sekretariátu se. Moniku Váňovou do pracovního poměru na dobu
určitou od 1.10.2012 do 31.12.2012
výši mzdových prostředků zaměstnanců OSH Ol. a jejich pracovní úvazky
zaslání a schválení usnesení el. cestou
proplacení telefonních nákladů v celkové výši 3.900,- Kč
navýšení částky pro nákup 2 ks přístřešků pro časomíry
fond starostky OSH Ol. v částce 10,0 tis. Kč/rok 2012

3. Ukládá
21/12 – starostce OSH Ol. vypracovat a podepsat pracovní smlouvu se s. M. Váňovou
Termín: do 30.9.2012
2

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 10. srpna 2012 v Medlově

V Medlově, dne 10. srpna 2012

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Petr Spáčil

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

br. Karel Šmoldas

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. David Číhal

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

br. Květoslav Smrček

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