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Přítomni:

br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, se. Trnková Lenka, br. Mácha Roman,
se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Čepelák Jiří
br. Rozsíval Jaroslav, br. Ing. Faltýnek František
Hosté:
se. Soušková Emilie pracovnice sekretariátu, br. Konar Jan předseda OKRR ,
br. Zatloukal Antonín, člen VV SH ČMS
Omluveni: br. Geprt Antonín, br. Michailidis Petr, br. Konečný Aleš, br. Sýkora Luděk,
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. Kontrola splnění povinností SDH (úhrady ČP a hlášení)
4. Příprava jarního SP SDH 7.4.2012
5. Příprava setkání starostů okrsků 16.3.2012
6. Zpráva vedení OSH Olomouc
7. Předložení a projednání plánu činnosti OORM (mimo kalendář soutěží)
8. Informace kanceláře OSH Olomouc, čerpání rozpočtu za 02/12 a 1-2/12 (příjmy, výdaje, zůstatek)
9. Stav vyřizování příspěvků a dotací 2012
10. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
11. Informace z KSH Ol. kraje a SH ČMS Praha
12. Organizační, různé
13. Diskuse
14. Usnesení, závěr
ad. 1. Zahájení, volba pracovních komisí
- br. Ing. Kropáč zahájil jednání VV, přivítal přítomné a nechal hlasovat o navrženém
programu, který byl schválen
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Zapisovatelem byla zvolena se. Vlastimila Švubová
- Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: br. Jaroslav Rozsíval, br. Šmoldas Karel
- Návrhová komise byla zvolena ve složení br. Mojmír Dostál, br. Ing. Faltýnek František
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 2 Kontrola plnění všech přijatých usnesení; předložení dokladů z minulého usnesení.
- 06/12 splněno
- 07/12 splněno
- 08/12 splněno
- 09/12 Soupis poznatků byl odeslán a vyjádření k tomuto soupisu ve stanoveném termínu nedošlo.
- 10/12 splněno
ad. 3. Kontrola splnění povinností SDH (úhrady ČP a hlášení)
- Sbory, které neposlaly hlášení za rok 2011 vyhodnotí br. Geprt do 30.3.2012
- K dnešnímu dni nemají zaplaceny příspěvky tyto sbory: Pňovice, Rybníček, Březová, Domašov nad
Bystřicí, Hnojice, Moravská Huzová.
ad. 4. Příprava jarního SP SDH 7.4.2012
- Sestavení pozvánky a odsouhlasení pozvánky na SP SDH 7.4.2012
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
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VV rozhodl, že schůzi povede br. Ing. František Faltýnek
Návrh na návrhovou komisi za VV: br. Rozsíval, br. Dostál, plus 3 účastníci shromáždění z pléna
Skrutátoři: celkem 5, členové OKRR, event. doplnění z řad účastníků shromáždění
Zapisovatelé: se. Švubová, br. Ing. Žouželka
Ověřovatelé zápisu: br. Šmoldas plus 2 účastníci shromáždění z pléna
Prezence OKRR
Materiály v tištěné formě nebudou zhotovovány, veškeré informace jsou dostupné na stránkách OSH
Br. Mácha zabezpečí dataprojektor a prezentace dodaných zpráv přes PC
Všechny OOR zašlou na OSH aktualizace plánů činnosti a zprávy pro JSP OSH do 31.3.2012
Občerstvení zabezpečí III. náměstek br. Konečný
Zpráva kanceláře OSH se. Soušková (výsledek hospodaření za rok 2011, provizorní finanční plán 2012 a
jeho čerpání k 31.3.2012, splnění povinností SDH za rok 2011)
- Diskusní příspěvky: návrh na časový limit 3 minuty s ohledem na náročný program jednání
- Prezentace OSH Olomouc k činnosti a výsledkům jeho práce za rok 2011
- VV schválil evidenci účastníků shromáždění - představitelů SDH s platným mandátem a rozhodujícím
hlasem
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 5. Příprava setkání starostů okrsků 16.3.2012
- Pozvánky rozeslány, program sestaven a schválen
- Občerstvení: Konečný A.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 6. Zpráva vedení OSH Olomouc
- Br. Jiří Kropáč podal zprávu o vedení OSH , které se sešlo mezi jednáními VV 2 x
- Br. Kropáč informoval o jednání s primátorem SmOl.
ad. 7. Předložení a projednání plánu činnosti OORM (mimo kalendář soutěží)
- VV schválil předložený plán činnosti OORM
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Vedoucí OORM Lenka Trnková seznámila VV s jednání OORM
- VV souhlasí se zapůjčením časomíry na soutěž Plamen z Hluboček, k měření časů při štafetě dvojic,
okresní časomíra bude použita při měření požárních útoků.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 8. Informace kanceláře OSH Olomouc, čerpání rozpočtu za 02/12 a 1-2/12 (příjmy, výdaje, zůstatek)
- Se. Soušková podala informaci o stavu financí OSH
ad. 9. Stav vyřizování příspěvků a dotací 2012
- br. Kropáč podal informace z jednání o vyřizování dotací na rok 2012
ad. 10. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích, významná výročí
- Členové VV informovali jednání o svých okrscích.
Informace předsedy OORP br. Dostála o školení preventistů a o POOD
ad. 11. Informace z KSH Ol. kraje a SH ČMS Praha
- br. Ing Kropáč informoval o jednání VV KSH, který se konal 7.3.2012
- na jednání VV KSH byly odhlasovány se. Švubové 2000,- Kč na drobné dárky na representaci v USA
- VV odsouhlasil koupi nové vycházkové uniformy se. Švubové na reprezentaci v USA
Hlasování pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
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-

Byl odsouhlasen příspěvek 500,- Kč na Centrum hasičského hnutí Přibyslav
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Br. Zatloukal podal informaci z předávání titulu Zasloužilý hasič br. Pečovi Milanovi
Informaci o aktivu ZH , které se bude konat 17.5.2012 v Přerově

ad. 12. Organizační, různé
- VV odsouhlasil OZ okresního kola v PS
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Informace o připravovaném školení rozhodčích
- VV schválil 50 ,- Kč na osobu na občerstvení na školení rozhodčích 17.3.2012
- VV schválil 50 ,- Kč na osobu na občerstvení na školení preventistů 18.3.2012
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- 30.3. se zúčastní se. Soušková v Přibyslavi školení hospodářů
- 31.3. se zúčastní br. Konar v Přibyslavi školení představitelů OSH
- VV zamítl žádost SDH Šumvald o zapůjčení nových překážek na 100 m k užívání do SDH Šumvald
s odůvodněním, že se nové překážky, které byly zakoupeny v roce 2010 a 2011 zapůjčovat nebudou a
budou se využívat jen na akce OSH.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Br. Zatloukal podal informaci, že každý pátek v podvečerních hodinách na rádiu Olomouc hrají pro
hasiče
- Schválené návrhy na vyznamenání: SDH Štěpánov: br. Pavel Vitásek - ČU OSH, se. Petra Káňová - ČU
OSH, br. Radim Mikeš - ČU OSH, se. Dagmar Musilová - ČU OSH, br. Jan Škrla - ZPP, br. Petr Hlava ZPP, br. Jaroslav Kačkoš - ZPP, br. Michal Káňa - ZPP, se. Anna Musilová- ZPP, br. Radovan MusilZPP, br. Radek Fiala - ZPP. SDH Skrbeň: se. Zdeňka Musálková - ČU OSH, br. Lubomír Dopina - ČU
OSH, br. Zdeněk Berka – ČU OSH. SDH Majetín: br. Miroslav Horňák - ZPP, br. Ladislav Baďura ml.
–ČU OSH, br. Jan Móler - ČU OSH.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 13. Diskuse
- Proběhla u každého bodu
ad. 14. Usnesení, závěr
Usnesení z VV dne 13.3.2012

-

1. Bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání VV
informaci se. Souškové o sborech, které k dnešnímu dni neuhradily členské příspěvky
konání zasedání se starosty okrsků v pátek dne 16.3.2012
zprávu vedení OSH Olomouc od posledního jednání VV
informaci vedoucí OORM o průběhu činnosti odborné rady mládeže
informace kanceláře OSH
informace členů VV o dění v příslušných sborech, okrscích a radách
informaci ke stavu dotací pro letošní rok
informace z KSH Ol. kraje a SH ČMS Praha
informaci br. Zatloukala, že každý pátek bude v rozhlase opět hráno hasičům

-

2. Schvaluje
program dnešního jednání VV
pracovní komise pro dnešní jednání
přípravu jarního zasedání představitelů SDH okresu Olomouc a program jeho jednání
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4.
-

zapůjčení druhé časomíry pro OORM na soutěž Plamen 2012 od SDH Hlubočky
2000,- Kč na nákup drobných upomínkových předmětů a nákup nové uniformy se. Švubové na
reprezentaci OSH Olomouc v USA
příspěvek na činnost Centra hasičského hnutí v Přibyslavi ve výši 500,- Kč
nákup napájecího zdroje pro laptop v užívání br. Máchy
OZ 1. kola v PS
příspěvek na školení rozhodčích ve výši 50,- Kč na osobu
příspěvek na školení preventistů ve výši 50,- Kč na osobu
účast na školení hospodářů k dotacím se. Souškové a úhradu spojených nákladů
prezentaci o činnosti OSH Olomouc za rok 2011

3. Ukládá
- 11/12 br. Geprtovi zpracovat jmenný seznam sborů, kteří neodevzdali hlášení.
Termin: do 30.3.2012
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Závěrem br. Ing. Kropáč všem přítomným poděkoval za odvedenou práci a jednání VV ukončil. Příští
jednání VV se bude konat 10.4.2012 v 15:00 hodin v kanceláři OSH Olomouc.

Zapsala: Vlastimila Švubová

………………………………

Ověřil: Geprt Antonín

……………………………….

Šmoldas Karel

……………………….………

