Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 10. prosince 2013 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Martin Žouželka,
br. Karel Šmoldas, br. Jaroslav Rozsíval, br. Květoslav Smrček, br. Petr Spáčil,
br. Ing. Lukáš Pluháček, br. David Číhal, br. Roman Mácha
Omluven: s. Lenka Trnková, br. Mojmír Dostál, br. Jiří Čepelák
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, Antonín Geprt - vedoucí AZH okresu , se.
Monika Váňová
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace garantů okrsků
4. Zhodnocení průběhu celého roku
5. Příprava vánočního AZH 12.12.2013
6. Organizační a různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hosta a členů VV
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012
- volba k doplnění NK pro dnešní jednání VV - br. Ing. Lukáš Pluháček
- hlasování o volbě člena NK:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 1
ad 2.)
- body usnesení 19/13 až 22/13 splněny
ad 3.)
- napříč okresem započaly VVH – garanti okrsků se dle možností budou účastnit VVH ve
svých okrscích, starostka OSH se dle možností bude účastnit VVH okrsků
- br. J. Konar – kvituje účast garantů na VVH sborů; je to jedinečná příležitost získávat
přehled o dění a lidech ve sborech
ad 4.)
- rok probíhal dle schváleného plánu práce i hospodářského rozpočtu; průběžně plněny i
úkoly uložené na VV a SP sborů; finanční výsledek +30tis. Kč
ad 5.)
- celá akce již zajištěna jak po stránce svozu, pohoštění i programu
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ad 6.)
- Křesadlo 2013 – ocenění pro br. Pudila, akce proběhne 16.12.2013
- zástupci HE požádali OSH o společné pořádání posledního kola seriálu soutěží TFC a
posledního závodu seriálu HE; vznik vyjednávacího týmu OSH Ol.; výsledkem jednání by
měl být vznik „koaliční“ smlouvy, kterou schválí/neschválí VV OSH Ol.
složení týmu – se. Švubová, br. Ing. Kropáč, br. Mácha, br. Ing. Žouželka
- hlasování o složení jednacího týmu:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- školení programu centrální evidence SH ČMS – zájemci přihlášení a rozdělení do 3 dní (1617.12 a 19.12)
- inventury majetku OSH Ol. – návrh na rozšíření inventarizační komise o br. J. Pelce (člen
OKRR)
- hlasování o rozšíření komise o br. J. Pelce:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- inventury KSH OLK – návrh na odprodej majetku ve vlastnictví KSH do vlastnictví OSH,
které daný majetek využívají
- akce Hasiči slaví 150let - možnost pořádaní promo akce s doprovodným programem
s hasičskou tématikou z části organizovanou soukromou společností a z části OSH či KSH;
KSH a ostatní OSH kraje nemají u tuto akci zájem; OSH Ol. osloveno jako možný
spolupořadatel → OSH Ol. nabídne KSH OLK pomoc při organizaci této akce; jako
samostatné OSH Ol. o tuto akci zájem nemá
- hlasování o závěru pro účast na akci:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- OSH Ol. v roce 2014 má záměr na vznik praporu OSH; určena komise pro vypracování
návrhu vzhledu praporu ve složení se. Švubová, br. Ing. Pluháček, br. Číhal
- hlasování o složení komise:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- koncese na prodej alkoholu – vedení OSH je v diskusi FÚ; dle součastných poznatků jde o
opakovanou činnost; předpoklad je mít ŽL na pohostinskou činnost a volný prodej; o ŽL
může žádat pouze fyzická osoba s 6-ti letou praxí nebo výučním listem v oboru barman,
číšník, kuchař; nutné vedení samostatného účetnictví → koncem ledna uspořádá OSH setkání
kde bude tato problematika vysvětlena sborům
- návrhy na vyznamenání:
ČU OSH: SDH Svésedlice – M.Partschová, SDH Savín – J.Hlavinka, O.Šperlík, SDH Skrbeň
– J. Vymlátil, V. Obšel, I. Berková, SDH Bělkovice-Lašťany – E. Zatloukalová, M.
Stanislavová, Ing. M. Sobek, L. Buček, L. Stanislav, Ing. J. Šindler, J. Zatloukal, A.
Spáčil, E. Stanislav, D. Berka
ZPP: SDH Svésedlice – Z. Čurda, SDH Savín – Fr. Hlavinka, K. Vogl, An. Dostál
ZZ: SDH Svésedlice – J. Konar, SDH Savín – J. Němec st., Fr. Hlavinka (r.43), A. Hlavinka,
SDH Skrbeň – L. Pavlíková, An. Pavlík, R. Svačinka ml., V. Vichta, B. Vichtová,
M. Zatloukal
ĆU KSH: SDH Skrbeň – J. Zlámal, K. Jureček, J. Koleňák
MsF: SDH Skrbeň – B. Ficnarová
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
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ad 7.)
- br. Mácha – informace o účasti své osoby na společném MČR v PS jako pomocník hlavního
rozhodčího z pozice SH ČMS (doporučen radou sportu GŘ HZS ČR)
ad 8.)
Návrh usnesení z VV dne 10. 12. 2013
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z posledního jednání, úkoly se plní dle plánu
- informace garantů okrsků
- informace starostky OSH z bodu organizační a různé
- informace k přípravě setkání AZH
- udělenou pochvalu za práci OORM
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- doplnění NK dnešního jednání VV
- složení vyjednávacího týmu OSH Ol. se zástupci HE ohledně společné závěrečné soutěže
- doplnění inventarizační komise o br. J. Pelce
- závěr pro účast na akci Hasiči slaví 150 let
- složení komise pro vypracování návrhu vzhledu praporu OSH Ol.
- návrhy na vyznamenání
3. Ukládá
23/13 – uspořádat setkání se zástupci sborů ohledně problematiky koncese na prodej alkoholu
odpovídá – starostka OSH, termín: do 31.1.2014
24/13 – zahájit práci dnes schválených komisí
odpovídá – starostka OSH, termín: do vyřešení

V Olomouci, dne 10. prosince 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Petr Spáčil

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

br. David Číhal

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

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

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

br. Květoslav Smrček

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