Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 8. října 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. Petr Spáčil, br. David Číhal
Omluven: br. Karel Šmoldas, br. Květoslav Smrček, br. Jiří Čepelák
Hosté: br. Jan Konar - předseda OKRR, br. Antonín Geprt - vedoucí ZH Ol. okresu
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace garantů okrsků
4. Zhodnocení závěrečného kola TFC
5. Kontrola příprav ZPV a školení vedoucích MH
6. Příprava Shromáždění představitelů SDH OSH Ol.
7. Příprava setkání starostů okrsků OSH Ol. 31.10.2013
8. Zasloužilý hasiči- Přibyslav
9. Organizační a různé
10. Diskuse
11.Usnesení a závěr
ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů a členů VV
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise ve složení dle zápisu z 30.5.2012, do NK doplněn Ing. L.Pluháček
- hlasování o doplnění NK:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- bod usnesení 17/13 splněno.
- body usnesení 15/13, 18/13 v trvání
- informace od garantů okrsků k nevymožitelnosti RL SDH určených ke zrušení (Krčmaň,
Březové, Bystrovany, Zadní Újezd) – proto starostka OSH zajistí čestné prohlášení od
místních OÚ o dlouholeté nefunkčnosti daných sborů
ad 3.)
- mnoho dotazů k časomírám pořízených z příspěvků kraje pro využití sbory okresu Olomouc
– tyto časomíry jsou ve vlastnictví SDH Náměšť na Hané, SDH Ol.-Holice, okrsku Uničov a
okrsku Příkazy přičemž jejich využití a platby si musí zájemce dohodnout s vlastníky těchto
časomír
- okrsek Břuchotín – došlo ke změně starosty okrsku, novým starostou je br. Komínek
- okrsek Břuchotín a Hanácky – 19.10. taktické cvičení městských JPO
ad 4.)
- provedeno zhodnocení závěrečného kola – závod probíhal podle plánu, vyhodnocení
neproběhlo podle předem nastíněných představ; br. Mácha se omluvil za své nevhodné
vystupování na udělení cen, v příštích ročnících by měla být organizace a vlastní realizace
akce rozdělena mezi více lidí
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- na základě porušení pravidel seriálu TFC při poslední soutěži v Olomouci ze strany SDH
Hlubočky (neúčast na závěrečném vyhodnocení) je nutné upravit umístění seriálu TFC vč.
neudělení ceny; návrh aby se tento prohřešek neřešil a byla uděleny i cena za celkové
umístění v seriálu TFC
- hlasování:
Pro: 1
Proti: 5
Zdrželi: 4
- tímto dojde k přepočítání umístění seriálu TFC a neudělení ceny za celkové umístění pro
SDH Hlubočky
- návrh na vyplacení finanční hotovosti 8 000,- Kč pro SDH za umístění na závěrečném kole
TFC v Olomouci, neboť by tím jinak OSH porušilo povinnost pořadatele soutěže plynoucí z
pravidel seriálu TFC
- hlasování o vyplacení hotovosti:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 5.)
BZPV - OORM čeká poslední schůzka s OÚ Tršice k dořešení maličkostí k závodu; všechny
důležité body již vyřešeny a nachystány
školení vedoucích MH – představen plán školení; proběhne i dotazník k požadavku jestli
školení provádět jednodenní v Olomouci nebo dvoudenní v Jánských Koupelích
- návrh na proplacení cestovních náhrad k dovozu a odvozu mat. k zabezpečení BZPV a
školení v J.K.
- hlasování o vyplacení náhrad:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 6.)
- termín konání SP SDH okresu 16.11.2013 se začátkem v 9hod
- představen program shromáždění
- dohodnuty organizační prvky shromáždění (prezence, vedení shromáždění)
- zprávy OOR a plány na rok 2014 předložit do příštího jednání VV OSH Ol.
ad 7.)
- představen program setkání OSH Ol. se starosty okrsků
- dohodnuty organizační prvky setkání
ad 8.)
- proběhl pohřeb br. L. Sýkory, který byl organizovaný z pozice KSH, rozloučení proběhlo
v úzkém kruhu
- 18-19.10. služební cesta do Přibyslavi na Shromáždění starostů OSH, služební cesta do
Přibyslavi na předávání titulu ZH, návrh na schválení služebních cest
- hlasování o provedení služebních cest:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- 28.11.. možný termín konání setkání velitelů SDH s OORV a OSH Ol. dochází ke kolizi se
schůzkou účastníků Hanácké extraligy, náhradní termín 3.12. 2013
- dotace – všechny dotace které musí být do 30.11. zaslány na ústředí SH ČMS jsou již
poslány; 70% dotací z Ol. kraje již vyúčtováno
- jednání s městy Uničov, Šternberk a Litovel k příspěvku na činnost OSH Ol. – od města
Uničov i Šternberk přislíbeny částky 10tis., u města Litovel zatím částka řešena nebyla
- rozpočet 2013 by měl být vyrovnaný; oproti plánu jsou vyšší výdaje i příjmy
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- předložené návrhy na vyznamenání
SDH Břuchotín: J. Kalva – ZPP, J. Tichý, D.Přikryl – ČU OSH
- hlasování o vyznamenání:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- br. Z.Cenklem prováděna duplicitní počítačová kontrola účetnictví na SW Pohoda, návrh na
proplacení příspěvku na tel.hovory plynoucí z výše popsané kontroly
- hlasování o vyplacení příspěvku na telefon:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zastupování starostky OSH Ol. při její neúčasti na jednání VV KSH náměstkem
starostky OSH br. Ing. J. Kropáčem s hlasovacím právem
- hlasování o vyplacení příspěvku na telefon:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- termíny důležitých akcí v roce 2014:
19.4. CTF
10.5. okresní kolo MH
24.5. okresní kolo v PS, stadión Lokomotiva Olomouc
7-8.6. krajské kolo v PS, Ostrava
13-15.6. krajské kolo MH a dorostu, Přerov
27-29.6. MČR v PS, České Budějovice
2-6.7. MČR MH a dorostu, Brno
6.9. Olomoucký drak, stadión Lokomotiva Olomouc
13.9. závěrečný závod TFC a žehnání praporu OSH Ol., stadión Lokomotiva Ol.

Návrh usnesení z VV dne 8.10.2013
1. Bere na vědomí
-

Kontrolu usnesení z posledního jednání VV.
Informace garantů z okrsků.
Zhodnocení závěrečného TFC.
Kontrola příprav ZPV a školení vedoucích MH.
Informace k přípravě Shromáždění představitelů SDH OSH Ol.
Informace k přípravě setkání starostů okrsků OSH Ol.
Informace k předání titulu Zasloužilý hasič v Přibyslavi.
Hospodaření za 1 až 8/2013, pohledávka ke KSH.
Závazné termíny konaných akcí v okrese Olomouc pro rok 2014.
Čerpání dotací.
Informace k zapůjčení časomír, kterou jsou v majetku SDH.
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-

2. Schvaluje
Program dnešního jednání VV.
Pracovní komise dnešního jednání VV.
Udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání.
Vyplacení finanční hotovosti 8 000,- Kč pro SDH za umístění na závěrečném kole TFC v Olomouci
na atletickém stadionu Lokomotiva.
Na základě nedodržení pravidel TFC 2013 nebude udělena cena SDH Hlubočky, body za celkové
umístění budou přepočítány.
Proplacení cestovních náhrad na školení vedoucích MH a BZPV.
Vystavení cestovního příkazu na služební cesty do Přibyslavi.
3.12.2013 v 17:00 setkání velitelů SDH s OORV a OSH Ol.
Proplacení telefonních výdajů pro br. Cenkla, v souvislosti s prací v SW Pohoda.
Zastupování starostky OSH na jednání VV KSH při její neúčasti a to náměstkem br. Ing. J.Kropáčem

3. Ukládá
- 19/13 VV pověří OORV přípravou dalšího ročníku TFC.
- 20/13 Odborným radám OSH zaslat na sekretariát podklady na Shromáždění představitelů SDH
OSH Ol., termín do 12. 11. 2013.
- 21/13 starostce OSH zajistit v daných obcích prohlášení o dlouholeté nefunkčnosti daných SDH
(SDH Krčmaň, Březové, Bystrovany, Zadní Újezd)

V Olomouci, dne 8. října 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. David Číhal

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

br. Petr Spáčil

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Ing. Lukáš Pluháček

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

4

