Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 9. října 2012 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, , br. Ing. Jiří Kropáč, br. Roman Mácha, br. Petr Spáčil, br.
Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel
Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. David Číhal,
Omluven: se. Lenka Trnková, br. Mojmír Dostál, br. Jiří Čepelák
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR
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, příjmy, výdaje a zůstatek k 31. 9. 2012
4. Projednání činnosti odborných rad, ZPV
5. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
6. Projednání návrhů na vyznamenání
7. Organizační a různé
8. Příprava zasedání starostů okrsků OSH Ol.
9. Příprava Shromáždění představitelů sborů
10. Oslavy výročí založení hry Plamen
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: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012, doplněna návrhová komise o br. K.
Šmoldase
- hlasování o volbě zapisovatele:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- bod usnesení 22/12 splněn – cca 35 pozvaných, někteří z nich budou ocenění
ad 3.)
- výsledky hospodaření OSH Olomouc k 30.9. – čerpání odpovídá plánovanému rozpočtu;
vzniká mírná finanční rezerva, čekání na příjem z KSH Ol. (mzdy) a dotací z ústředí
ad 4.)
Informace k činnosti rad podali jejich vedoucí.
OORV – ukončení seriálu soutěží TFC; v ročním srovnání v průměru více o 7 soutěžních
kolektivů mužů a 3 kolektivy žen; v závěrečném vyhodnocení měly poukázky na hasičské
zboží dle vlastního výběru větší ohlas; plánuje se setkání pořadatelů TFC a zájemců o
pořádání v roce 2013; vypsány termíny zkoušek Hasič II. a III.
OORM (slovem starostky OSH)
- BZPV již organizačně a materiálně zajištěn, včetně oslav 40. výročí založení hry „Plamen“
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- 17-18.11. prodloužení kvalifikace rozhodčích MH I. stupně a s tím spojená žádost o
proplacení cestovních nákladů
- hlasování o proplacení cestovních výloh:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 5.)
- 24.11. SDH Velký Týnec pořádá vánoční Jarmark; výtěžek z akce pro oddělení onkologie
FN Olomouc
- okrsek Štěpánov – proběhly oslavy založení sboru u SDH Hnojice a SDH Štěpánov; průběh
standardním způsobem
ad 6.)
- komisí nepředloženy žádné návrhy na udělení vyznamenání
- návrh na rozšíření komise ( Rozsíval, Šmoldas, Švubová) o dalšího člena a to br. D. Číhala
s pravidelným jednáním vždy první pondělí v měsíci v 15hodin
- hlasování o rozšíření komise včetně stanovení doby její jednání:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
- účastníci Univerzity dobrovolného hasiče – místo E. Souškové stadium zahájí M. Váňová,
dalším zahajujícím R. Mácha
- hlasování o umožnění studia:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pozvání starostky OSH a se. M.Váňové k seznámení se spolupracujícími kolegy z ústředí
SH ČMS → návrh na uskutečnění služební cesty
- hlasování o uskutečnění služební cesty na ústředí SH ČMS:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na posun již schváleného termínu konání podzimního jednání představitelů sborů z
24. 11. 2012 na 17.11.2012; vedení OSH připraví program a předloží návrh OZ
- hlasování o termínu jednání představitelů sborů a pověření vedení OSH jeho přípravou:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- vypsán grant Nestlé s možností žádání dotace na konání Olomouckého draka v roce 2013 →
VV pověřuje starostku o podání žádosti na získání dotace
- 10.10. proběhne soud mezi OSH a br. Sýkorou o zaplacení škody na služebním vozidle
z 4/2011, soud po OSH požaduje dodání originálů potřebných dokumentů
- informace o úmrtí ZH br. Fišary – za OSH se pohřbu zúčastní br. Rozsíval a Šmoldas
- KÚ Olomouckého kraje schválil významný projekt – KSH OLK z něho obdrží osobní
automobil
- v roce 2013 bude KSH OLK s OSH Ol. organizovat krajské kolo MH (7-9.6); krajské kolo
v PS dospělých proběhne 22-23.6. v Přerove; MČR bude v termínu 24-26.8; z toho vyplívá,
že okrsková kola v PS budou muset proběhnout do 8.5.2013
- změny garantů okrsků: - změna z důvodu náhrady členů OKRR za členy VV OSH
Senice na Hané – br. David Číhal
Hněvotín, Pod Jedouvou – br. Petr Spáčil
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ad 8.)
- přípravou zasedání starostů okrsků OSH Ol. pověřeno vedení OSH
ad 9.)
- přípravou Shromáždění představitelů sborů pověřeno vedení OSH
ad 10)
- OSH Ol. v rámci republikových oslav 40. výročí založení hry „Plamen“ navrhuje pro
udělení vyznamenání se. Balutová M. (návrh jedné osoby si vyžádalo ústředí SH ČMS)
- hlasování o návrhu ocenění se. M. Balutové:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- oslavy 40. výročí založení hry „Plamen“ v rámci OSH Ol. proběhne při příležitosti BZPV
v Pískově, oceněno bude cca 35 hasičů
ad 11)
- br. R. Mácha – mezi hasiči se objevila informace o prodeji stříkačky Tohatsu, kterou vyhrál
SDH Břevenec v rámci soutěže TCF; je tedy nutné zástupce SDH Břevenec upozornit na
údaje v darovací smlouvě a údaje v zákonech vztahující se na darované předměty → VV
pověřuje starostku OSH kontaktovat starostu SDH Břevenec a prodiskutovat tuto
problematiku
- br. L. Pluháček - popisuje své dojmy z poslední soutěže a vyhodnocení HE v Toveři; „v
danou chvíli jsem se styděl že jsem hasičem“
ad 12.)
Návrh usnesení z VV dne 9.10.2012
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z posledního jednání, úkol: bod 22/12 splněn
- hospodaření za 1 až 9 / 2012
- informace OORM (slovem starostky OSH) o přípravě BZPV v Pískově včetně oslav 40.
výročí založení hry „Plamen“
- informace OORV o závěrečném vyhodnocení TFC a zkouškách hasič II. a III.stupně
- informace členů VV o dění v příslušných sborech a okrscích
- informace řečené v oddílu ad 7)
- informace řečené v diskusi
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- vyplacení cestovních náhrad spojené s prodloužením kvalifikace rozhodčích MH I. stupně
- rozšíření komise pro posuzování návrhů na vyznamenání o br. D. Číhala
- účastníky Univerzity dobrovolného hasiče se. M. Váňovou a br. R. Mácha
- uskutečnění služební cesty na ústředí SH ČMS
- posun termínu podzimního zasedání představitelů sborů na 17.11.2012
- v rámci republikových oslav 40. výročí založení hry „Plamen“ udělit vyznamenání se.
Balutové
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3. Ukládá
23/12 – se. Švubové podat žádost na získání dotace z grantu Nestlé pro pořádání
Olomouckého draka v roce 2013
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.
24/12 – vedení OSH Ol. zajistit přípravu zasedání starostů okrsků OSH Ol a Shromáždění
představitelů sborů
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.
25/12 – se. Švubové kontaktovat starostu SDH Břevenec ohledně informací o prodeji
stříkačky Tohatsu
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.

V Olomouci, dne 9. října 2012

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. David Číhal

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

br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Petr Spáčil

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