Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 9. července 2013 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha,
br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Jaroslav Rozsíval, s. Lenka Trnková, br. Ing. Martin
Žouželka, br. Jiří Čepelák
Omluven: br. Petr Spáčil, br. David Číhal, br. Karel Šmoldas, br. Květoslav Smrček, br. Jan
Konar
Hosté: br. Milan Vysloužil - člen OKRR, br. Antonín Geprt vedoucí ZH Ol. Okresu
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění všech přijatých usnesení
3. Informace garantů okrsků
4. Aktiv ZH
5. Zprávy OOR
6. Organizační a různé
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr.
ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů a členů VV
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012
- volba druhého ověřovatele zápisu pro dnešní jednání VV - br. J. Rozsíval
- hlasování o OZ:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- bod usnesení 13/13 a 14/13 splněno.
- k bodu 14/13 – vybráno 48tis. ve formě materiální pomoci a 68 043,- Kč finanční hotovost
(za tyto finance nakoupena materiální pomoc a odvezena do centra Červeného kříže
v Mělníku)
ad 3.)
- každý z garantů rozebral dění ve svém okrsku – probíhá mnoho akcí (pohárovky, oslavy);
vše na standardní úrovni, bez zjevných překvapení či nedostatků
ad 4.)
11.7. krajský sraz aktivu ZH ve městě Zlaté hory a okolí; OSH zajišťuje svoz ZH do
Olomouce a potom jejich společnou dopravu autobusem do místa setkání; cestou zajištěno
občerstvení
ad 5.)
OORM – proběhlo krajské kolo MH a dorostu (dle přítomných velmi dobře organizačně
nachystaná a zabezpečená soutěž; poděkování všem zainteresovaným lidem a pořadatelům)
Plamen – 3.místo (Trusovice), 8. místo (Náměšť na Hané); dorostenky – 4.místo (Náměšť na
Hané), 6. místo (Medlov)
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MČR MH a dorostu – za OLK SDH Bludov (4. místo); dorost – L. Navrátil 12. místo (SDH
Ludéřov); M. Brodecký – mistr ČR na 60m (SDH Trusovice – závodil za SDH Bludov)
Liga MH – účast od 36 do 45 družstev ve všech kategoriích; vyhodnocení ligy proběhne 22.9.
u radnice v Olomouci
OKRR – kontrola účetnictví na kontrolní verzi účetního programu Pohoda
OORP – proběhlo vyhodnocení hry PO očima dětí
OORV – v nejbližší době 3. závod seriálu TFC; v plánu na podzim uspořádat setkání velitelů
okrsků a velitelů SDH; proběhlo krajské kolo v PS – za OSH Ol. SDH Mor. Beroun 4.místo
muži; Náměšť na Hané 3.místo ženy
ad 6.)
proplacení cestovního příkazu br. Dostálovi, za rozvoz a předání ocenění v soutěži POOD
(167 km)
- hlasování o proplacení cestovních náhrad:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- po vzniku skladů SDH Medlov je možné uskladnit zdarma překážky v těchto skladech;
návrh na přesun všech překážek ve vlastnictví OSH Ol. do skladu v Medlově; nutno
majetek převést i inventurně (odpovídá OKRR)
- hlasování o novém místě pro uskladnění překážek OSH Ol.:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na přesun auta časomíry s plnou výbavou do garáže SDH Velký Týnec; nutno
majetek převést i inventurně (odpovídá OKRR)
- hlasování o novém místě pro parkování vozu časomíry OSH Ol.:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na příspěvek pro SDH Mor. Beroun k zaplacení cen do soutěže Stovkování pod
Slunečnou (celorepubliková účast soutěžících)
- hlasování o příspěvku pro SDH mor. Beroun:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- vyúčtování krajského kola MH a dorostu – celkové náklady 80.017,-Kč; OSH Ol. platilo
částku, o náhradách se jedná (KSH, sponzoři)
- předloženy návrhy na vyznamenání
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
SDH Loučany:
med. ZZ – Ing. J. Kurfürst
SDH Ješov:
ČU OSH – Fr. Pluháček, Ing. L. Pluháček, SDH Ješov
ad 7.)
- 12.7.-31.7. uzavřen sekretariát OSH z důvodů čerpání dovolené (po domluvě na telefonu)
- hlasování o uzavření sekret. a čerpání dovolené:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
2

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 9. července 2013 v Olomouci
ad 8.)
Návrh usnesení z VV dne 9.7.2013
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z posledního jednání – úkoly splněny
- informaci starostky k průběhu sbírky na povodně a předávání nakoupených věcí
- informaci AZH, setkání ve Zlatých Horách, zajišťuje okres Jeseník
- informace členů VV o dění v příslušných sborech a okrscích
- informace vedoucích OR
- informace k uskladnění majetku OSH Olomouc ve skladech podniku Farmak
- diskusi k možné změně disciplin v soutěži ligy mladých hasičů
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání
- finanční příspěvek na hasičskou soutěž v Moravském Berouně
- přemístění všech překážek dle platné inventury OSH do skladů v Medlově
- uskladnění vozidla časomíry a jeho vybavení ve Velkém Týnci
- proplacení cestovního příkazu br. Dostálovi, za rozvoz a předání ocenění v soutěži POOD
- dovolenou na sekretariátu OSH v termínu od 12.7. do 31.7.2013
3. Ukládá
15/13 – starostce OSH zajistit převoz překážek a vozidla časomíry do schválených skladů a
vypovědět nájemní smlouvu na sklad v podniku Farmak
Termín: do 31.8.2013
Vypracoval: Dostál M.

V Olomouci, dne 9. července 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Jaroslav Rozsíval

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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