Zápis z jednání VV OSH Olomouc
konaného dne 8. dubna 2013 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, se. Lenka
Trnková, br. Jiří Čepelák, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš
Pluháček, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. David Číhal, br. Petr Spáčil
Omluven: br. Ing. Jiří Kropáč
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, Antonín Geprt – AZH
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Výsledky hospodaření 1-3 /2013
4. Pohárové soutěže OSH v PS – muži, ženy
5. Příprava seriálu soutěží TFC 2013
6. Kontrola připravenosti okresního kola hry Plamen a okresního kola dorostu
7. Kontrola usnesení z SP SDH Ol.
8. PO očima dětí
9. Projednání návrhů na vyznamenání
10. Informace z jednání OOR při OSH
11. Zasloužilí hasiči OSH Ol. doprava Přibyslav, AZH KSH- doprava
12.. Organizační a různé
13. Diskuse
14. 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.)
- 10/13 – splněno – OORM oslovila zájemce v roku 2010, kteří skončili ve volbě o složení
rady „pod čarou“ - o práci v radě v tuto chvíli není zájem
- 25/12 – splněno – o prodeji stroje se neuvažuje
ad 3.)
- za I. čtvrtletí utraceno 62% z částky určené k čerpání pro toto čtvrtletí
- SmOl schválena dotace na pořádání soutěže Olomoucký drak; KÚ OLK schválena dotace
na mzdy a seriál soutěží TFC
ad 4.)
- proběhlo jednání se starostou obce/SDH Přáslavice ohledně organizačních záležitostí;
OORV zahájí svou práci již v sobotu odpoledne návozem překážek a vyměřením drah
ad 5.)
- probíhají jednání s fi. ZHT group o podobě cen pro ročník 2013; hlavní plakát a pravidla
jsou již zveřejněny; v jednání je podoba doprovodného programu při závěrečné soutěži
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ad 6.)
- dnes dopoledne VV KSH schváleno OZ krajského kola MH, které pořádá OSH Ol.; OORM
žádá při průběhu vlastní akce pomoc od všech členů OSH Ol.
- OORM předložen návrh OZ okresního kola dorostu
- schválení OZ okresního kola dorostu:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- OORM předložen návrh OZ hry Plamen
- schválení OZ hry Plamen:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
- z usnesení SP SDH neplyne pro VV OSH žádný úkol
ad 8.)
- 24.4. proběhne vyhodnocení okresního kola; v danou chvíli na sekretariátu OSH začínají
objevovat vyhodnocené práce ze školek, škol a dalších organizací
ad 9.)
- předloženy návrhy na vyznamenání
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
SDH Olomouc-Chválkovice:
ČU OSH – L. Zendulková, L. Machová, M. Procházková, P. Procházková, M. Ptáčková, Š.
Tkoczová, Fr. Buček, Z. Dosoudil, J. Dostál, K. Hladký, Mgr. J. Mach, Š. Opp, J. Osladil, J.
Pírek, P. Ptáček, Doc. M. Soural, L. Šnajdr, J. Šuba, M. Šuba, M. Tichý, J. Trhlík, J.
Zendulka, L. Zendulka, D. Škrabal
ČU SH ČMS – Fr. Procházka
SDH Vacanovice:
ČU OSH –J. Heimel, L. Mihál, M. Muzikant, D. Nádvorník, P. Novotný, J. Šimara, S.Dřímal
med. ZPP – L. Kočí, E. Konečná, M. Novotná, J. Žušková
med. ZZ – Z. Juřík, Ing. J. Sklenář, A.Konečný, J. Česnek, J. Žuška
ĆU KSH – M. Novotný, A. Tichák, P. Sondor, P. Novosád
MsF – Ing. J. Česnek, I. Heinz
Titul čestný funkcionář – Z. Heinz
SDH Blatec:
ČU SH ČMS – J. Kutý
SDH Droždín:
med. ZPP – D. Prášilová
ad 10.)
- OORP – proběhlo školení preventistů; průběh dle plánu a bez potíží
- OORM – proběhlo školení rozhodčích; 27 účastníků z toho 7 nových rozhodčích a 1
prodloužení kvalifikace, ostatní účastníci za účelem roční cykliky
- OORM – proběhlo školení vedoucích MH; rozhodčí prováděli i zkoušky (4 nový, 2x
obhajoba)
- na všechny výše popsané akce byla zajištěna strava z UNO
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ad 11.)
- 11.7. proběhne sraz krajského aktivu ZH; pořadatelem je OSH Jeseník; pro své ZH
zajistíme dopravu, která bude časově náročná; z tohoto důvodu podán návrh na zajištění
dodatečného občerstvení během cesty
- schválení finan. výdajů pro zajištění občerstvení během cesty:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- 2-3.5. udělení titulu ZH pro se. M. Prášilovou (Droždín), br. Tichého (Rataje) a br. Pudila
(Ol.-město)
- schválení finan. výdajů pro zajištění občerstvení během cesty a drobných dárků (květiny):
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- schválení služební cesty starostku OSH na předávání titulu ZH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 12.)
- informace ohledně pojištění členů SH ČMS – zaplacením členských příspěvků jsou členi
mladší 18let pojištěni u pojišťovny Generali, starší 18 let u HVP a.s.; pro hlášení pojistné
události vznik nových formulářů (není již nutný výpis od lékaře, ale postačí např. ofocená
zpráva určená obvodnímu lékaři)
- sbory v okrese jsou navštěvovány zástupcem pojišťovny Kooperativa a.s., který nabízí
rozšíření základního pojištění členů, čímž je dosaženo vyšší pojistné plnění v případě úrazu;
nabízí i připojištění pohárových soutěží pro vyšší pojistné plnění (700,-/den)
- platba za účastníky univerzity III. věku na rok 2013 již nebudou ze strany KSH dotovány,
návrh na platbu 50% z rozpočtu OSH a 50% platby vlastním účastníkem univerzity (OSH Ol.
má 11 účastníků, platba za účastníka 2tis.; OSH tedy 1tis. a 1tis. účastník)
- schválení platby účastníkům univerzity III. věku:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 1
- návrh vedení OSH na úpravu platu vedoucí sekretariátu se. V. Švubové a pracovnici M.
Váňové v návaznosti na zajištěné fin. prostředky na rok 2013 a pracovnici sekretariátu se
M. Váňové rozšířit úvazek podle docházky z 0,7 na celý úvazek s účinností od 1.3.2013
- schválení úpravy platu v návaznosti na zajištěné fin. prostředky a rozšíření pracovního
úvazku:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- informace ze SS OSH – doporučuje posílat emailovou poštu z OSH na sbory přes skryté
kopie (aby nedocházelo ke zneužívání adres); evidence členů SH ČMS bude od roku 2014 a
to včetně hlášení jen elektronickou podobou přes centrální evidenci členů SH ČMS;
doporučení nad úvahami zvedání členských příspěvků v návaznosti na klesající finanční
prostředky ze státního rozpočtu
- představen návrh podoby znaku OSH Olomouc
- schválení podoby znaku OSH Olomouc:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 13.)
- bez příspěvků
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ad 14.)
Usnesení z jednání VV dne 8.4.2013
1. Bere na vědomí
- kontrolu a plnění usnesení z minulých jednání VV OSH
- informace z bodu jednání ad.2 až ad.12
2. Schvaluje
- program dnešního jednání
- OZ okresního kola dorostu
- OZ hry Plamen
- předložené návrhy na udělení vyznamenání
- uvolnění finančních výdajů pro zajištění občerstvení během cesty na setkání ZH
- uvolnění finančních výdajů pro zajištění občerstvení během cesty a drobných dárků při
udělování titulu ZH
- služební cestu starostky OSH na předávání titulu ZH
- platby účastníkům univerzity III. věku
- úpravu platů vedoucí a pracovnici sekretariátu OSH v návaznosti na zajištěné fin.prostředky
a rozšíření pracovního úvazku pracovnici sekretariátu
- podobu znaku OSH Olomouc
3. Ukládá
11/13 – br. Ing. J. Kropáčovi realizaci úpravy pracovního úvazku pracovnici sekretariátu
s účinností od 1.3.2013
Termín: ihned

V Olomouci, dne 8. dubna 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. David Číhal

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

br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Petr Spáčil

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