Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 11. září 2012 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál,
br. Jaroslav Rozsíval, br. Jiří Čepelák br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš
Pluháček
Omluven: br. Roman Mácha, br. Petr Spáčil, br. Ing. Martin Žouželka, br. David Číhal,
br. Květoslav Smrček, s.Dáša Bártková
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, br. Antonín Geprt vedoucí ZH Ol. okresu
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. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2012, příjmy výdaje a zůstatek k 31. 8. 2012
4. Projednání činnosti odborných rad, soutěže OSH 07/08, Olomoucký Drak, ZPV, TFC
5. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
6. Projednání návrhů na vyznamenání
7. Organizační a různé
8. Zhodnocení celodenní akce pro ZH, informace z aktivu 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: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
- volba zapisovatele pro dnešní jednání VV - br. Ing. L. Pluháček
- hlasování o volbě zapisovatele:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi: 1

- volba návrhové komise pro dnešní jednání VV – br. J. Čepelák, br. M. Dostál
- hlasování o složení NK:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
- volba ověřovatelů zápisu pro dnešní jednání VV - br. K. Šmoldas, br. J. Rozsíval
- hlasování o OZ:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- bod usnesení 19/12 trvá.
- bod usnesení 20/12 trvá
ad 3.)
S výsledky hospodaření OSH Olomouc za I. pololetí seznámil VV br. Ing. J. Kropáč.
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ad 4.)
Informace k činnosti rad podali jejich vedoucí.
OORV – v současnosti probíhá příprava závěrečné soutěže TFC konané ve Chválkovicích.
Ceny pro vítězné kolektivy a občerstvení zajištěno.
OORM
Vyhodnocení Olomouckého draka
- soutěž se konala 1. 9. 2012 v místech před RCO
- celkem se zúčastnilo 233 dětí, 37 SDH (18 SDH z Olomouckého okresu, 19 SDH ostatní
okresy)
- poděkování – za finanční podporu z magistrátu města Olomouc, Olomouckého kraje a
UNO, OKRR – br. J. Konarovi, rozhodčím, obsluze časomíry a všem kteří pomáhali.
- strava a pití zajištěno pro všechny soutěžní kolektivy
Organizace BZPV 2012
- místo konání Pískov, dne 13. 10. 2012
- OZ bude zaslána elektronickou cestou
- Současně proběhne vyhodnocení ligy mládeže okresu Olomouc
Oslava 40. výročí založení hry „Plamen“ – návrh na místo oslavy – Pískov, termín konání
13. 10. 2012
- K příležitosti výročí bude předáno poděkování za celoživotní práci s mládeží, seznam
oceněných předloží pracovní skupina - s. Švubová, s. Trnková, br. Rozsíval, br. Geprt
- návrh na proplacení cestovního příkazu OORM, zajištění cen na vyhodnocení soutěží,
koupě náplně do tiskárny
- hlasování o proplacení peněžních výloh:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0

ad 5.)
- účast zástupců OSH na oslavách ve SDH Ústín, SDH Těšetice, SDH Senice na Hané, SDH
Ludéřov, SDH Náměšť na Hané, SDH Radíkov
- starostka informovala o své účasti na proběhlých soutěžích

ad 6.)
- komisí předloženy návrhy na udělení vyznamenání:
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
SDH Dolany:
MZV 10 let:
MZV 20 let:
MZV 30 let:
ČU KSH:
ČU SH ČMS:
ZMZ:

František Fantula, Petr Pavlita, Zdeněk Vymětal, Jan Béňa
David Ochman, Ing. Ondřej Kovács, Zbyněk Frýbort
Ing. Jaromír Frýbort
Jan Béňa, Miroslav Lakomý, Zdeněk Vlach, Zbyněk Frýbort, Jiří Sitt
Karel Čuda a Jiří Foukal
Vladimír Pavlita,
Milan Grunt
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SDH Chválkovice:
ŘÁD sv. Floriána

Bernard Šafařik

SDH Troubelice:
ČU OSH:
ZPP:
ZZ:
ČU KSH:
Medaile sv. Floriána:

Bartuněk Petr
Blanka Motlíčková, Miroslav Kubáč
Miloslav Filip, František Vepřik, Petr Kostaňuk
Jaroslav Maitner,Miroslav Filip, Pavel Bartuněk, Jiří Černý
Jaromír Šléška, Miroslav Král

ad 7.)
- v pondělí 24. 9. 2012 proběhne předání sekretariátu nové účetní, zúčastní se br. J. Konar.
- s. Švubová – informovala o zrušení stravenek Sodexo
- s. Švubová – informace o využívání telekomunikačních prostředků – pevná linka, mobilní
telefon, internet
- br. Kropáč – informoval VV, že SH ČMS neeviduje žádné pohledávky vůči OSH Olomouc
- návrh na termín konání podzimního jednání starostů okrsků - 9. 11. 2012 v 17.00 hod, v
Černovíře
- hlasování o termínu jednání starostů okrsků:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na termín konání podzimního jednání zástupců sborů - 24. 11. 2012 v 9.00 hod, v
Černovíře
- hlasování o termínu jednání zástupců sborů:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
- napsání děkovného dopisu SDH Bouzov za uspořádání akce pro ZH
- návrh možnosti parkování vozidla OSH Olomouc v místě bydliště starostky s. Švubové
- hlasování o návrhu parkování vozidla:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na uvolnění odměny k příležitosti odchodu pracovnice sekretariátu OSH Olomouc do
důchodu
- hlasování o návrhu uvolnění odměny:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi: 0

ad 8.)
Zhodnocení celodenní akce ZH přednesl br. A. Geprt
- akce se zúčastnilo 20 ZH z celkového počtu 25
- poděkování SDH Bouzov za výbornou organizaci
- poděkování OSH Olomouc za podporu a uvolnění finančních prostředků
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ad 9.)
br. J. Rozsíval - členka SDH Náměšt na Hané postoupila do finále soutěže „MISS Hasička
2012“
s. Švubová – zvážit možnosti zrušení pevné telefonní linky, s ohledem na případné stěhování
kanceláře OSH.
ad 10.)
Návrh usnesení z VV dne 11.9.2012
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z posledního jednání, úkol: bod 19/12 trvá, bod20/12 běží dle plánu
- hospodaření za 1 až 8 / 2012
- informaci se. Trnkové o činnosti OORM, zhodnocení soutěže „Olomoucký Drak“ a
přípravě BZPV
- přípravu oslav 40. výročí založení hry „Plamen“
- informaci starostky OSH k využívaným telekomunikacím
- informace členů VV o dění v příslušných sborech a okrscích
- napsání děkovného dopisu SDH Bouzov za upořádání akce pro Zasloužilé hasiče
- informace br. Rozsívala, jejich členka postoupila do finále soutěže „MISS Hasička 2012“
- informace br. Ing. Kropáče
- informace br. Konara
- dle hlášení SH ČMS – neeviduje žádné pohledávky vůči OSH Olomouc
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání
- proplacení cestovního příkazu OORM k zajištění cen na vyhodnocení soutěží
- předání sekretariátu OSH Olomouc nové účetní, včetně řádného protokolu
- termín podzimního jednání starostů okrsků na 9.11.2012 v 17.00 hod v Černovíře
- termín podzimního zasedání zástupců sborů na 24.11.2012 v 9.00 hod v Černovíře
- parkování služebního vozidla v místě bydliště
- odměnu pro pracovnici sekretariátu při příležitosti odchodu do důchodu
3. Ukládá
20/12 – se. Švubové dohlédnout na vytvoření pracovní skupiny k oslavám 40. výročí
založení hry „Plamen“, která vybere hasiče k ocenění
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.
V Olomouci, dne 11. září 2012
Zapsal:

br. Ing. Lukáš Pluháček

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

Zápis ověřil: br. Karel Šmoldas

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

br. Jaroslav Rozsíval

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