Zápis z mimořádného jednání VV OSH Olomouc
konaného dne 24. ledna 2013 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, , br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Martin Žouželka, br.
Květoslav Smrček, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Jiří Čepelák, br. Roman Mácha,
br. David Číhal, br. Petr Spáčil
Omluven: se. Lenka Trnková, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Mojmír Dostál
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, program jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Projednání návrhu stížnosti na práci a chování starostky KSH OLK
3. Projednání žádosti okrsku Bouzov o vykonání zkoušek odbornosti Hasič III. stupně
4. Usnesení, závěr
ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012
ad 2.)
- přečten návrh vypracované stížnosti vedením OSH Olomouc (stížnost je zaměřena na
chování a výroky starostky KSH OLK vůči OSH Olomouc, na neplnění povinností KSH
OLK dle platných Stanov SH ČMS a uzavřených smluv s jinými subjekty, na práci KKRR
KSH OLK)
- po připomínkách stížnost upravena do konečné podoby
- hlasování o znění a zaslání stížnosti na ústředí SH ČMS:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželi: 0
ad 3.)
- na OSH doručena žádost okrsku Bouzov o konání zkoušek odbornosti Hasič III. stupně dne
9.2.2013 pro 30 uchazečů o tuto odbornost
- hlasování o uskutečnění mimořádných zkoušek odbornosti Hasič III. stupně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- mnohonázorová diskuse → okrsky i sbory samotné by měli ctít termíny zkoušek vyhlášené
OORV a VV dle plánu práce (zkoušky probíhaly v 11/2012); tyto zkoušky jsou povoleny
jako mimořádné (nelze ze zkoušek na základě žádostí okrsků a sborů dělat paušální
záležitost); schválené zkoušky musí proběhnout tak, aby byl splněn metodický pokyn SH
ČMS
Usnesení z jednání VV dne 24.1.2013
1. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- znění stížnosti na práci KSH OLK a její zaslání na ústředí SH ČMS
- mimořádné konání zkoušek odbornosti Hasič III. stupně
2. Ukládá
05/13 – starostce OSH zaslat stížnost na práci KSH OLK na patřičná místa ústředí SH ČMS
Termín: ihned
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06/13 – I. náměstkovi starostky OSH zajistit z pozice OSH zkoušky odbornosti Hasič III.
stupně dle metodického pokynu SH ČMS
Termín: 9.2.2013
V Olomouci, dne 24. ledna 2013

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Petr Spáčil

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

br. David Číhal

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