Zápis z mimořádného jednání VV OSH Olomouc
konaného dne 28. 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, se. Lenka Trnková, br. Jiří Čepelák, br. Mojmír Dostál, br.
Roman Mácha
Omluven: br. David Číhal, Antonín Zatloukal
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, se. Monika Váňová, br. Antonín Geprt
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2. Informace z pracovní cesty na SH ČMS
3. Organizační a různé
4. Diskuse
5. 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
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012
ad 2.)
- ústředí do dnešního dne neobdrželo účetní inventuru majetku za rok 2011 → v pondělí 3.12.
v 9 hod sraz pracovní komise (Švubová, Váňová, Kropáč, Žouželka, Konar) k řešení a
provedení nápravy ( určit termíny a pracovní obsazení schůzek)
- chybějící nebo špatně zaúčtované dotace PS – právě probíhá náprava novou účetní
- roky trvající problém nezrušených nefunkčních SDH, neodevzdané přílohy k reg. Listům
atd.; nabídnuto hromadné vyřazení nepracujících sborů a to do 31.3.2013 → garanti okrsků
na základě předloženého seznamu nepracujících sborů zjistí aktuální situaci ve sborech,
zajistí potřebné dokumenty a předloží VV do 31.1.2013 (seznam nepracujících SDH nachystá
sekretariát OSH do prosincového jednání VV; 11.12.2012)
- v průběhu prosince proběhne na sekretariátu OSH Ol. kontrola činnosti OSH od pracovníků
z ústředí SH ČMS
ad 3.)
- návrh na zakoupení programu Pohoda pro účetnictví (ve stejném programu účtuje i ústředí
sdružení); tímto by se ulehčila účtárenská spolupráce
- hlasování o zakoupení programu Pohoda:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- na základě rozhodnutí SP SDH okresu Ol. ze 17.11.2012 podán návrh na stažení stížnosti
proti usnesení PČR ve věci neoprávněného užití služ. automobilu a využití dotace na stavbu
časomíry bývalým starostou OSH → odpověď státního zástupce z okresního zastupitelství o
jeho zrušení usnesení PČR a opětovného vrácení případu k prošetření (OSH Ol. nemá právo
se k usnesení PČR vyjadřovat)
- 6.12. proběhne krajský aktiv ZH
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- 8.12. proběhne setkání zakladatelů hry Plamen v Jánských Koupelích; za okres se zúčastní
br. Josef Spurný a se. Marie Balutová; OSH Ol. musí zajistit odvoz/dovoz našich členů
(odvoz zajistí br. Spáčil)
- 12.12. proběhne setkání aktivu ZH okresu Ol. v HZ Ol.-Černovír (do 11.12. nahlásí členi
VV svou účast/neúčast)
- 28.12. proběhne výjezdní zasedání členů VV a všech OOR a OKRR; pozvání od starostu
obce Troubelice do restaurace Hanačka
- garanti okrsků nahlásily známé termíny VVH sborů
ad 4.)
- bez témat
ad 5.)
Návrh usnesení z VV dne 28.11.2012
1. Bere na vědomí
- informace z pracovní cesty na SH ČMS a nesplněných závazcích OSH
- informace k chystané kontrole ústředí SH ČMS k činnosti OSH
- informace státního zástupce ke zrušení usnesení PČR
- informace k chystanému setkání krajského a okresního aktivu ZH a setkání zakladatelů hry
Plamen
- pozvání starostu obce Troubelice k výjezdnímu jednání VV, OOR a OKRR
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- nákup programu pro účtování „Pohoda“
3. Ukládá
31/12 – dokončit pracovní komisi účetní dokončení inventur
Termín: do 31.12.2012
32/12 – sekretariátu OSH Ol. opravit nebo dokončit chybějící vyúčtování dotací k PS
Termín: do 15.12.2012
33/12 – sekretariátu OSH Ol. nachystat seznam nepracujících SDH
Termín: do příštího jednání VV OSH Ol.; 11.12.2012
34/12 – garantům okrsků u nepracujících SDH zjistit aktuální situaci a popřípadě zajistit
potřebné dokumenty
Termín: do 31.1.2013
35/12 – starostce OSH zajistit vyřazení nepracujících SDH z evidence SH ČMS
Termín: do 31.3.2013
V Olomouci, dne 28. listopadu 2012

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

.............................................
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Zápis ověřil: br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Petr Spáčil

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