Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 8. dubna 2014 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Karel Šmoldas, , br. Jaroslav
Rozsíval, br. David Číhal, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Ing. Martin Žouželka, br.
Jiří Čepelák, se. D. Bartoňková (OORM), br. Mojmír Dostál
Omluven: s. Lenka Trnková, br. Květoslav Smrček, br. Roman Mácha, br. Petr Spáčil
Hosté:
br. Antonín Geprt vedoucí ZH Ol., br. Jan Konar – předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace z jednání OOR
4. Okrskové soutěže OSH v PS – muži, ženy
5. Průběh příprav Ligy MH a Okresního kola hry Plamen
6. Příprava Okresního kola v PS a TFC, schválení OZ Okresního kola
7. Kontrola usnesení z SP SDH Ol.
8. PO očima dětí
9. Organizační a různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr
ad 1.)
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hosta a členů VV
- návrh na účast se. D. Bartoňkové (OORM) za omluvenou vedoucí OORM se. Trnkovou
- hlasování o účasti na VV:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- 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 ověřovatele zápisu pro dnešní jednání VV - br. J. Rozsíval
- hlasování o ověřovateli zápisu:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- volba k doplnění NK pro dnešní jednání VV - br. M. Dostál a br. J. Čepelák
- hlasování o volbě člena NK:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
06/14, 07/14 – v trvání
04/14, 05/14, 08/14 – splněno
ad 3.)
OORP – 27.4.proběhnou zkoušky preventiva II. a III. stupně, 16.4. proběhne vyhodnocení
soutěže PO očima dětí.
OORM – probíhá příprava hry Plamen, CTIF a kolo dorostu
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OORV – přípravy okresního kola; 9.4. setkání s pořadateli seriálu TFC; příprava setkání
velitelů okrsků při OSH Ol.
ad 4.)
8 okrsků zatím poslalo OZ okrskového kola; OORV stanovila na jednotlivé soutěže své
delegáty
ad 5.)
- po doplnění a nutných změnách předloženy ke schválení OZ Plamene, OZ CTIF, OZ
okresního kola dorostu
- hlasování o znění OZ:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 1
- předložen kalendář MH pro rok 2014
-schválení kalendáře MH:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 6.)
- předložení OZ okresního kola dospělých
-schválení OZ :
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zajištění 10ks stravenek pro přihlášený soutěžní kolektiv na okresním kole za cenu
150,-schválení stravenek:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- představení cen k seriálu soutěží TFC
- hlasování o rozložení cen dle umístění v seriálu:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
- v povinnostech OSH Ol.:
vypracovat OZ okrskových kol pro rok 2015 a dát schválit VV do 30.8.2014 – v trvání
- v povinnostech SDH:
všem okrskům zajistit účast soutěžního kolektivu mužů na „Okresním kole PS“ – v trvání
sborům odevzdat na OSH nové přílohy k registračním listům ve třech originálech
nejpozději do 31.3.2014 – v termínu odevzdalo cca 60% sborů
Garanti okrsku musí apelovat na sbory k odevzdání nových příloh k RL, přílohy k RL znovu
poslat emailem těm sborům, které je neodevzdaly
ad 8.)
- viz bod ad 3.)
ad 9.)
- návrh na nákup topidla k vytápění stanu
- schválení nákupu topidla:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zasílání veškeré el. pošty (i od OOR) pouze z el. adresy OSH Ol. (nepřipouští se
korespondence ze soukromých adres)
- schválení posílání el. pošty pouze z adresy OSH:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
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- informace o školení funkcionářů v Přibyslavi )11-12.4. a setkání záchranných sborů v Praze
- schválení služební cesty:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- Návrh na vyznamenání:
ČU OSH: J. Hlavinka (SDH Měrotín), S. Kratochvíl, M. Kolář, P. Dvořák, Z. Běhálek, J.
Bartl ml. (SDH Velký Týnec)
ZPP: SDH Velký Týnec, obec Velký Týnec, P. Dvořák, Vl. Dvořák, M. Dvořáková, M.
Klabačková, E. Šišková (SDH Velký Týnec)
ZZ: J. Bartl, J. Šiška, P. Klabačka, J. Bartlová (SDH Velký Týnec)
ČU KSH: M. Vychodil st. (SDH Olomouc-Chomoutov)
- schválení vyznamenání:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- informace o sbírce na prapor OSH Ol.; lze posílat na účet i v hotovosti na sekretariátu OSH
- během roku 2013 bylo členům VV a OOR vyplaceny velké částky na telefonní služby nutné zavést limity
- všem poslancům a senátorům z okresu Olomouc byly zaslány žádosti o příspěvek na
zajištění oslav 150-ti let založení dobrovolného hasičstva
- 18.6. krajské setkání AZH ve Velkém Týnci; cca 110 účastníků
- 26.4. mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně
- 18.7. setkání seniorů OSH Ol. V Myslechovicích
ad 8.)
- bez témat
Návrh usnesení z jednání VV dne 8.4.2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení
- informace z OOR
- plnění usnesení ze SP SDH
- zvýšit úsilí garantů okrsků k získávání nových příloh k RL
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- účast na jednání VV s. Bartoňkové, místo s. Trnkové
- OZ hry plamen, CTIF, okresního kola dorostu
- kalendář soutěží MH 2014
- OZ okresního kola v PS dospělých
- stravenky pro soutěžní kolektivy na okresním kole dospělých
- rozdělení cen v seriálu soutěží TFC
- nákup topidla
- zasílání veškeré el. pošty pouze z el. adresy OSH Ol.
- služební cesta do Přibyslavi a Prahy
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3. Ukládá
03/14 – starostce OSH zaslat znovu přílohy k RL s instrukcemi těm sborům, které je
neodevzdaly
Termín: ihned

V Olomouci, dne 8. dubna 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Jaroslav Rozsíval

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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

br. Jiří Čepelák

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