Zápis z jednání VV OSH Olomouc
konaného dne 8. ledna 2013 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, br. Jiří Čepelák, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. David Číhal,
br. Petr Spáčil
Omluven: se. Lenka Trnková
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, Antonín Geprt – AZH, M. Váňová - sekretariát
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání,volba zapisovatele
Plnění všech přijatých usnesení
Informace o konání VVH SDH
Informace kanceláře OSH (pokladna, stav účtu, přehled o platbách čl. příspěvku, průběh
inventur)
Příprava kalendáře a akcí na rok 2013
Příprava setkání starostů okrsků okresu
Organizační, různé
Diskuse
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.)
31/12 – splněno
34/12 – garantům okrsků u nepracujících SDH zjistit aktuální situaci a popřípadě zajistit
potřebné dokumenty – v trvání
35/12, 36/12, 37/12 – splněno
- na úrovni ústředí proběhlo zrušení nefungujících sborů v okrese Ol.; v současnosti má OSH
Olomouc 140 registrovaných SDH
ad 3.)
- pro jednotlivé známé termíny konání VVH určeni zástupci z řad VV OSH
- na 3 VVH společná účast starostky OSH, ředitele HZS OLK a hejtmana OLK
ad 4.)
informace podal ekonomický náměstek OSH
- k 31/12 chybí OSH 80tis. Kč z KSH určené na mzdy, tyto prostředky již není možné
zaúčtovat
- dle příjmů/výdajů za 12/2012 bude zůstatek financí o 20tis. Kč vyšší než byl rozpočet pro
rok 2012
- 9.1. proběhne inventura krajského majetku v užívání OSH Ol.
- z pozice OSH Ol. zažádáno o všechny dotace a příspěvky určené pro činnost OSH Ol.
(hlavně sportovní akce) jak na KÚ OLK tak na statutárním městě Olomouc

1

Zápis z jednání VV OSH Olomouc
konaného dne 8. ledna 2013 v Olomouci
ad 5.)
- z prozatím došlých termínů soutěží dospělých vzniká kalendář pro rok 2013
ad 6.)
- 15.2. v 1700 hod proběhne setkání starostů okrsků – program připraví vedení OSH a předloží
na příštím jednání VV
- 22.2. v 1700 hod proběhne školení funkcionářů OSH Ol. (VV + OOR a OKRR), program
připraví vedení OSH a předloží na příštím jednání VV
ad 7.)
- komisí předloženy návrhy na udělení vyznamenání:
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
SDH Drahanovice
SDH Horka nad Moravou

P. Hroch, J. Polcr, A. Romanová – ČU OSH
M. Vysloužil – med. sv. Floriána
A. Malaska, Vl. Suchý, – ČU KSH
P. Seidler, R. Novák, P. Konrád, M. Richtárik, M. Berka – ZZ
L. Vykydal, R. Tománek, P. Hrbek – ZPP
T. Řehulka, J. Vodák, L. Klevar, Z. Bezloja – ČU OSH

- dohodnuté změny v garantech okrsků – viz příloha č.1 zápisu
- z diskuse z podzimního SP SDH nutno zjistit kontakty na osoby ve sborech vlastnící
časomíru, které jsou ochotny s časomírou zajišťovat tuto službu pro ostatní sbory v okrese
→ zájem ve sborech a popřípadě kontakty zajistí garanti okrsků
- požadavek členů VV o pozvání starostky KSH se. Bártkové na jednání VV OSH Ol., kde by
vysvětlila své negativní postoje vůči práci OSH Ol., (starostka KSH byla již několikrát
slovně i písemně pozvána na jednání VV OSH Ol., přesto se ani jednou jednání VV OSH
nezúčastnila (2x omluvila, ostatní pozvání zůstala bez odezvy)
- návrh na zvýšení cestovních náhrad z 3,90,-Kč/km na 5,-Kč/km
- hlasování o zvýšení cestovních náhrad na 5,-Kč/km:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zakoupení 2ks kancelářských židlí a navigace do služebního vozidla OSH; na
nákup navigace budou použity finance získané za sponzorských darů
- hlasování o zvýšení cestovních náhrad na 5,-Kč/km:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zřízení uživatelského práva k účtu OSH pro účetní OSH se. M. Váňovou (nyní
uživatelské právo má se. Švubová, br. Mácha, br. Ing. Kropáč a br. Konar)
- hlasování o zřízení uživatelského práva pro se. M. Váňovou:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- 14.1. pracovní setkání se zástupci statutárního města Olomouc a KÚ OLK zaměřené na
poskytování sportovních areálů pro konání sportovních akcí ze strany OSH
- rozhodnutí soudu o společné dohodě k zaplacení škody na služebním vozidle z 4/2011 br. L.
Sýkorou nabylo 8.11. právní moci, přesto OSH neobdrželo v 11/2012 a 12/2012 ani jednu
splátku → pozbytí právo splátek a vedení OSH rozhodlo postoupit plnou moc k zahájení
exekučního řízení
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ad 8.)
br. Ing. M. Žouželka – vyznamenání z úrovně ústředí, kraje a okresu jsou zapisována
v součastné době cca s 1/2 ročním zpožděním oproti jeho udělení
Usnesení z jednání VV dne 8.1.2013
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z minulého zasedání
- čerpání rozpočtu za 1 až 12/2012
- přidělení delegátů na VVH sborů
- informaci o připravované inventuře KSH na OSH Olomouc
- informaci o přípravě soutěžních kalendářů pro OSH
- přípravu setkání starostů okrsků na 15.2.2013 v 16.00 hod v Černovíře
- přípravu setkání odborných rad na 22.2.2013 v 16.00 hod v Černovíře
- změnu garantů v některých okrscích
- informaci o pozbytí právo splátek a rozhodnutí vedení OSH postoupit plnou moc k zahájení
exekučního řízení k řešení škody dopravní nehody br. L. Sýkory
- o pracovním setkání starostky a dvou náměstků se zástupci města a kraje
- diskusní příspěvky členů VV
2. Schvaluje
- program dnešního jednání
- předložené návrhy na vyznamenání
- výši cestovních náhrad a to 5,-Kč/km při využití vlastních osobních automobilů
- nákup dvou křesel do kanceláře OSH a navigace do služebního vozidla
- zřízení uživatelského práva k účtu OSH pro účetní OSH se. M. Váňovou
3. Ukládá
01/13 – vedení OSH vypracovat program jednání setkání starostů okrsků a program školení
funkcionářů OSH
Termín: do 12.2.2013
02/13 - Garantům okrsků v kterých je časomíra, probrat zda chtějí s danými časomírami
jezdit po soutěžích v okrese a zajistit daný kontakt
Termín: do 12.2.2013
03/13 – starostce OSH na příštím jednání VV KSH (16.1) pozvat starostku KSH na další
jednání VV OSH Ol.
Termín: 16.1.2013
04/13 – starostce OSH zřídit uživatelské právo k účtu OSH pro účetní OSH se. M. Váňovou
Termín: ihned
V Olomouci, dne 8. ledna 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. David Číhal

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

br. Ing. Lukáš Pluháček

.............................................
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Příloha č.1

Garanti pro jednotlivé okrsky OSH a jejich sbory
platné od 8.1.2013

okrsek Hněvotín, Pod Jedovou – br. Petr Spáčil
okrsek Bouzov, Slavětín – br. Ing. Lukáš Pluháček
okrsek Domašov nad Bystřicí, Štěpánov – br. Ing. Martin Žouželka
okrsek Drahanovice, Těšetice, Náměšť na Hané – br. Jaroslav Rozsíval
okrsek Dub nad Moravou – br. Mojmír Dostál
okrsek Velká Bystřice, Tršice – br. Jiří Čepelák
okrsek Náklo, Nasobůrky – br. Karel Šmoldas
okrsek Břuchotín, Hanácký – br. Ing. Jiří Kropáč
okrsek Království – br. Roman Mácha
okrsek Troubelice – s. Vlastimila Švubová
okrsek Uničov, Dlouhá Loučka – br. Květoslav Smrček
okrsek Senice na Hané, Příkazy, Bílá Lhota – br. David Číhal
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