Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 6. listopadu 2012 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, , br. Ing. Jiří Kropáč, br. Petr Spáčil, br. Ing. Martin
Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing.
Lukáš Pluháček, br. David Číhal, se. Lenka Trnková, br. Jiří Čepelák
Omluven: br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha
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
3. Výsledky hospodaření, příjmy, výdaje za měsíc říjen
4. Zprávy o činnosti odborných rad, plán práce a rozpočtu na rok 2013
5. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
6. Příprava zasedání starostů okrsků OSH Ol.
7. Příprava Shromáždění představitelů sborů
8. Jmenování inventarizačních komisí
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: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012
ad 2.)
- bod usnesení 23-24/12 splněn, 25/12 v trvání
ad 3.)
- výsledky hospodaření OSH Olomouc v měsíci 10/2012 – čerpání běžných položek, čekání
na příjem z KSH Ol. (mzdy)
ad 4.)
- OORV, OORM a OORP vypracují zprávy o činnosti, které přednesou SP SDH okresu Ol.
(všechny zprávy jsou před finální úpravou)
- VV požaduje od rad vypracovat návrhy rozpočtu pro svoji činnost
- OORV – předloženo OZ okrskových soutěží v roce 2013; zájem o pořádání okresního kola
podán ze jen strany SDH a obce Přáslavice
- hlasování o schválení OZ okrskových soutěží:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 5.)
- okrsek Drahanovice a Těšetice společné taktické cvičení na dálkovou dopravu vody
- oddělení kriz. řízení MěÚ Uničov – taktické cvičení mikroregionu Uničovsko „povodně“
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- 13.10. pohřeb ZH br. Fišary – velmi vysoká účast uniformovaných hasičů
ad 6.)
- představen program jednání; součástí programu bude i prezentace červeného kříže
„pomáháme pomáhat“
- návrh na výdaje na občerstvení do 1.000,- Kč
- hlasování o uvolnění výdajů na občerstvení:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
- představen program shromáždění; členi VV se dostaví již v 7.30hod, členi OKRR zajistí
prezenci a budou navrženi jako mandátová komise
- řídící schůze br. K. Smrček, br. Ing. L. Pluháček návrh na předsedu návrhové komise, br.
Ing. M. Žouželka návrh na zapisovatele a připraví bod organizační záležitosti, br. D. Číhal
připraví bod zajištění VVH sborů
- zajistit drobné občerstvení (nealko + chlebíčky)
- součástí SP SDH bude předání čtyř ocenění vyššího stupně a poděkování za reprezentaci
OSH Ol. na republikových akcích
ad 8.)
- předseda inventarizační komise br. Ing. L. Pluháček, členi komise za VV br. D. Číhal a br.
P. Spáčil; po 1 členu který doplní komisi nahlásí OORV, OORM a OKRR
- hlasování o složení inventarizační komise:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 9.)
- hlasování o předložených návrzích na vyznamenání:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- SDH Liboš: medaile ZPP – br. J. Hruška, medaile ZZ – br. J. Vodička, br. J. Kryl
ČU OSH – br. P. Vrba, br. R. Vymětal, br. R. Bielčik, br. T. Bittner, br. J.
David, br. J. Janečka, br. D. Šíp, se. V. Šípová, se. Z. Bielčiková
ad 10.)
- OSH Ol. (jako strana poškozená) obdržela od policie ČR vyjádření ve formě usnesení
k podezření pro porušení povinnosti správě cizího majetku ve věci neoprávněného užití služ.
automobilu a využití dotace na stavbu časomíry bývalým starostou OSH br. L. Sýkorou
(usnesení pro odložení případu); proti usnesení se je možné se do 3 dnů odvolat
- návrh na podání stížnosti proti usnesení PČR s tím, že konečné stanovisko bude přijato na
SP SDH; v případě nesouhlasného stanoviska bude stížnost stažena
- hlasování o podání stížnosti proti usnesení:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi: 4
- výsledek soudu mezi OSH a br. Sýkorou o zaplacení škody na služebním vozidle z 4/2011
→ dohoda obou stran na zaplacení 50% z každé strany
- stížnost br. Hubáčka (SDH Dl. Loučka) k jeho vyloučení ze sboru v rozporu se stanovami
SH ČMS → starostka OSH se osobně zúčastní nového jednání mezi br. Hubáčkem a
výborem sboru, kde dohlédne na dodržování stanov SH ČMS
- podání informací ze SS OSH z Přibyslavi – zápis umístěn na sekretariátu OSH i stránkách
sdružení
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- 18-20.11. proběhne již schválená služební cesta do Prahy na ústředí SH ČMS (19.11. bude
sekretariát uzavřen)
- termíny konání VVH sborů – garanti zajistí nahlášení termínů konání VVH ve svých
okrscích na sekretariát OSH Ol.
ad 11.)
- bez témat
ad 12.)
Návrh usnesení z VV dne 6.11.2012
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z posledního jednání, úkol: bod 23-24/12 splněn, 25/12 v trvání
- hospodaření za 10/ 2012
- informace o dění v okrscích
- přípravy SP SDH a rozdělení úkolů jednotlivým členům OSH Ol.
- výsledek soudu mezi OSH a br. Sýkorou o zaplacení škody na služebním vozidle
- stížnost br. Hubáčka
- informace se SS OSH z Přibyslavi
- termín konání služební cesta na ústředí SH ČMS
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- ZO okrskových kol pro rok 2013
- náklad na občerstvení pro setkání starostů okrsků s OSH Ol.
- složení inventarizačních komisí
- předložené návrhy na vyznamenání
- podání stížnosti proti usnesení PČR s tím, že konečné stanovisko bude přijato na SP SDH;
v případě nesouhlasného stanoviska bude stížnost stažena
3. Ukládá
26/12 – vedoucím OOR a předsedovi OKRR vypracovat zprávy o činnosti pro potřeby SP
SDH
Termín: do 16.11.2012
27/12 – vedoucím OOR vypracovat návrhy rozpočtu pro potřeby rad v roce 2013
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.
28/12 – vedoucím OOR a předsedovi OKRR nahlásit jména osob do inventarizační komise
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.
29/12 – starostce OSH se účastnit jednání mezi výborem sbor Dl. Loučka a br. Hubáčkem
Termín: termín jednání výboru sboru Dl .Loučka
30/12 – garantům okrsků nahlásit termíny konání VVH ve svých okrscích
Termín: průběžně až do 31.1.2013
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V Olomouci, dne 6. listopadu 2012

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. David Číhal

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

br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Petr Spáčil

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