Zápis z mimořádného jednání VV OSH Olomouc
konaného dne 11. prosince 2012 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, , br. Ing. Jiří Kropáč, 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, br. David Číhal
Omluven: br. Antonín Zatloukal, br. Petr Spáčil, br. A. Geprt, se. D. Bártková
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, program jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola přijatých usnesení
3. Projednání činnosti OOR, plán práce a rozpočet
4. Informace kanceláře OSH
5. Stav a průběh vyřizování příspěvků a dotací
6. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, VVH
7. Projednání návrhu na vyznamenání
8. Organizační a různé
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: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012
ad 2.)
26/12 – splněno
27/12 – splněno (viz v dalším programu)
28/12 – splněno (viz v dalším programu)
29/12 – splněno
30/12 – plněno
31/12 – dokončit pracovní komisi účetní dokončení inventur - probíhá
32/12 – splněno
33/12 – splněno (viz v dalším programu)
34/12 – garantům okrsků u nepracujících SDH zjistit aktuální situaci a popřípadě zajistit
potřebné dokumenty – v trvání
35/12 – starostce OSH zajistit vyřazení nepracujících SDH z evidence SH ČMS – v trvání
ad 3.)
- plány činnosti OOR uvedeny jako příloha č.1 tohoto zápisu
- požadavky na rozpočet pro:
OORV – celkem 175tis. Kč (TFC 170tis., občerstvení na školeních 5tis.)
OORP – celkem 12tis. Kč (ceny do soutěže POOD 6tis., občerstvení na školeních 6tis.)
OORM – celkem 140tis. Kč (školení Jánské Koupele 30tis., okresní kolo hry Plamen 30tis.,
okresní kolo dorostu 20tis., Ol. drak 60tis.)
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ad 4.)
informace podal ekonomický náměstek OSH
- k 30/11 chybí OSH 80tis. Kč z KSH určené na mzdy
- dle výhledu bude zůstatek financí o 10tis. Kč vyšší než byl v roce 2011
- pro rok 2012 a roky budoucí by měla se sbory pořádajícími soutěž TFC navržena dohoda o
spolufinancování těchto soutěží pomocí příspěvků KÚ OLK
ad 5.)
- v danou chvíli o žádné finanční prostředky nežádáme
- vyúčtování dotací a příspěvků za rok 2012 předloženo poskytovatelům
ad 6.)
- pro jednotlivé známé termíny konání VVH určeni zástupci z řad VV OSH
- br. Žouželka – na dvou VVH zazněl požadavek na úplné nebo částečné zproštění členského
poplatku pro MH nebo pro omezenou věkovou kategorii např.0-10let (tento požadavek
bude určitě sbory uveden jako podnět na jarní jednání SP SDH)
ad 7.)
- komisí předloženy návrhy na udělení vyznamenání:
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
SDH Drahlov
SDH Medlov
SDH Štřížov
SDH Měrotín
SDH Olomouc-město
SDH Olomouc-Holice
SDH Šumvald
SDH Vojnice

T. Sedláček, K. Kyselý – ZPP
A. Obšil – ČU OSH
J. Epstein – ČU OSH; H. Hrubá, M. Frýbová - ZPP
J. Šmoldas, R. Vysloužil – ČU OSH
J. Březina, B. Bundil, A. Navrátil, D. Sanetrník – ČU OSH
J. Houšťava - ZMZ
M. Čamek, M. Grmela, M. Solovský, F. Filip – ČU OSH
Fr. Řezníček, J. Pospíšil, J. Vovesný, A. Koukal – ZPP

ad 8.)
- proběhne návštěva pracovnice OSH Prostějov – nápomocna k účetní uzávěrce majetku
- návrh na proplacení cestovních náhrad br. Konarovi (důvod - účast na každé pracovní
poradě pracovní komise pro účetní dokončení inventur za rok 2011)
- hlasování o vyplacení cestovních náhrad:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- připomínka br. ing. L. Pluháčka – z každé pracovní porady vytvořit zápis s obsahem
provedené práce a jejím výsledkem + podpisy zúčastněných osob
- návrh na zaslání podkladů na ústředí SH ČMS pro zánik organizačních jednotek a to SDH
Hodolany, Dolní Sukolom, Komárov, Vsisko, Chudobín, Mladějovice, Mrsklesy, Nová Ves,
Přestavlky, Samotišky, Želechovice, Červená Lhota, Svojanov tak jak dle čl.65, odst. 60,
Stanov SH ČMS rozhodlo Shromáždění představitelů sborů okresu Olomouc dne 26.3.2011
- hlasování o zaslání podkladů pro zrušení sborů:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
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- návrh na nákup 20ks knihy „Nešťastník aneb soupis velkých požárů na území království
českého“
- hlasování o zaslání podkladů pro zrušení sborů:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- 18.12. v 9.30hod proběhne komisí SH ČMS (br. A.Zatloukal, br. Jemelka, se. D. Bártková)
na sekretariátě kontrola povinností OSH; za OSH Ol. se kontroly zúčastní se. Švubová, se.
Váňová, br. Konar, br. Mácha, br. Žouželka
- sbory na zjištění jejich funkčnosti (sbory neplatí příspěvky a dlouhodobě nepracují); garanti
okrsků OSH Olomouc zajistí kontakty a co nejvíce informací o sboru, popř. registrační listy
atd.
Ing. Žouželka Martin: SDH Norberčany a Hraniční Petrovice
Čepelák Jirka a Zlámal Miroslav: SDH Hlubočky- Ves
Vysloužil Milan: SDH Březové
Ing. Kropáč Jiří: SDH Bystrovany
Švubová Vlastimila: SDH Zadní Újezd
Smrček Květoslav: SDH Rybníček
Mácha Roman: SDH Krčmaň
- do inventarizačních komisí nahlásila OORV - br. A. Zavadila, OKRR – br. M. Vysloužila a
OORM – Lenka Trnková
- OORV navrhuje do seriálu soutěží TFC zařadit 7 soutěž, která bude pořádána pouze OSH
Ol. a bude jako závěrečná
- hlasování o zařazení 7 soutěže do seriálu TFC:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- dle rozhodnutí VV SH ČMS musí být termíny okrskových (I.kolo), okresních (II.kolo) a
krajských (III.kolo) postupových soutěží družstev v PS a dorostu musí být okresními (OSH) a
krajskými (KSH) sdruženími hasičů zvoleny tak, aby nebyly v kolizi s termíny Českého
poháru v běhu na 100m s překážkami jednotlivců, stanovenými a schválenými Ústřední
odbornou radou hasičských soutěží SH ČMS → okresní soutěž OSH Ol. koliduje se soutěží
Českého poháru v Bludově
- návrh na přesun termínu konání okresního kola z 25.5.2013 na 26.5.2013
- hlasování o posunutí termínu konání okresního kola v PS na 26.5.2013:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0

Návrh usnesení z VV dne 11.12.2012
1. Bere na vědomí
- plány činnosti OOR a jejich návrhy rozpočtu pro svoji činnost
- informace I. náměstka k ekonomické situaci OSH Ol.
- informace k dotacím a příspěvkům
- informace z konaných VVH sborů
- termín kontroly z ústředí SH ČMS
- výčet sborů pro zjištění jejich funkčnosti
- jména zástupců OOR pro inventarizační komisi
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2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- předložené návrhy na vyznamenání
- proplacení cestovních náhrad br. Konarovi
- nákup 20ks knihy „Nešťastník aneb soupis velkých požárů na území království českého“
- zařazení 7 soutěže do seriálu TFC pořádanou výhradně OSH Ol.
- posunutí termínu konání okresního kola v PS na 26.5.2013
3. Ukládá
36/12 – pracovním komisím z každé pracovní porady vytvořit zápis s obsahem provedené
práce a jejím výsledkem včetně podpisů zúčastněných osob
Termín: trvale
37/12 – starostce OSH zaslat podklady na ústředí SH ČMS pro zánik organizačních jednotek
a to SDH Hodolany, Dolní Sukolom, Komárov, Vsisko, Chudobín, Mladějovice, Mrsklesy,
Nová Ves, Přestavlky, Samotišky, Želechovice, Červená Lhota, Svojanov
Termín: do 31.12.2012
V Olomouci, dne 11. prosince 2012

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Ing. Lukáš Pluháček

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