Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 13. května 2014 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Karel Šmoldas, , br. Jaroslav Rozsíval, br. Ing. Lukáš
Pluháček, br. Ing. Martin Žouželka, br. Jiří Čepelák, br. Mojmír Dostál, s. Lenka
Trnková, br. Květoslav Smrček, br. Roman Mácha, br. Petr Spáčil
Omluven: br. Ing. Jiří Kropáč, br. David Číhal,
Hosté:
br. Antonín Geprt vedoucí ZH Ol., br. Jan Konar – předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Okrskové soutěže OSH v PS – muži ,ženy
4. Zhodnocení Okresního kola hry Plamen
5. Informace z příprav Okresního kola v PS a TFC
6. Kontrola příprav krajského setkání A ZH
7. Příprava dne seniorů 18. července v Myslechovicích
8. PO očima dětí
9. Konečný rozpočet na rok 2014, plán čerpání
10. Organizační a různé
11. Diskuse
12. 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: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012
ad 2.)
06/14, 07/14, 09/14 – splněno
ad 3.)
- v 90% okrsků již postupová kola proběhla; vše bez větších komplikací; v některých
okrscích proběhla společná jedna soutěž
ad 4.)
- okresní kolo Plamene proběhlo v Dolanech, perfektně připraveno, spokojenost, poděkování
sboru Dolany za příkladný přístup při pořádání okresní akce
ad 5.)
- po technické stránce vše zabezpečeno; proběhne jen rozdělení přihlášených rozhodčích na
základě poslané výzvy k jejich účasti
- TFC – přestávají se plnit povinnosti pořadatelů (občerstvení rozhodčích, při pozvání
významných hostů je nutné se o ně postarat), nedodržování dílčích částí pravidel (startování
mimo startovací čáru)
ad 6.)
- veškeré potřebné věci již zařízeny; nutno dokončit pouze svoz ZH; cena za občerstvení
180,-/osobu
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ad 7.)
- dohodnuto: svoz – vlastní, účast pro seniory starší 65 let včetně
- OSH zajistí pouze drobné občerstvení (koláčky, chlebíčky)
- představen program, uloženo rozeslání pozvánek
ad 8.)
- proběhlo vyhodnocení; účast 291 dětí (4x základní škola, 9x SDH)
- v kraji 11ocenění pro OSH Ol., vyhodnocení a předání cen z okresu Olomouc proběhne na
samostatně pořádané akci
ad 9.)
- rozpočet není stále konečný; čerpání je dle plánu (výdaje = příjmu)
- předpoklad na hospodaření s částkou 1,3mil. Kč.
ad 10.)
- pro tvorbu programu oslav 150let založení dobr. hasičstva a přehlídky předložen návrh na
přípravnou komisi ve složení – Švubová, Váňová, Mácha, Kropáč, Pluháček, Žouželka
- schválení složení pracovní skupiny:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- Univerzita dobrovolného hasiče – příspěvek OSH nebudou již dostávat Ti, kteří již studium
absolvovali; z každé OOR by měli univerzitu navštěvovat 2 členi + 2 členi VV
- účast na oslavách v Litoměřicích – br. R. Mácha a br. Ing. L. Pluháček
- návrh na příspěvek OSH Ol. pro postupující družstvo na krajské kolo PS 2014, návrh
1 000,- Kč /družstvo
- schválení příspěvku pro postupující družstvo na krajské kolo:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zakoupení pracovního mob. telefonu pro M. Váňovou (cena tel. do 2tis. Kč)
- schválení nákupu mob. telefonu:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- podána informace k záměru vzniku sportovního areálu pro potřeby požárního sportu;
vlastníkem areálu by bylo OSH Ol., 90% investice z fondů EU, 10% investice město
Olomouc; návrh na vznik pracovní skupiny zabývající se touto problematikou; složení
skupiny Švubová, Mácha, Žouželka
- schválení složení pracovní skupiny:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na nákup ozdobných šňůr k uniformě; dohoda na nákup 4ks
- schválení nákupu 4ks ozdobných šňůr:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh OORM na náhradu cestovních nákladů 4-5 rozhodčím účastnících se krajské soutěže
MH v Lipníku
- schválení úhrady cestovních nákladů rozhodčím:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- jednání OKRR se zaměřili i na kontrolu usnesení z jednání VV → při schváleném nákupu
do zápisu i usnesení VV doporučují zapisovat výši částky schváleného nákupu
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ad 11.)
- bez příspěvků

Návrh usnesení z jednání VV dne 13.5.2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení
- informace z bodu jednání 3 až 10
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- složení pracovní skupiny k oslavám 150let založení dobr. hasičstva
- příspěvek 1000,- Kč pro postupující družstva na krajské kola pro rok 2014
- nákup mobilního tel. pro M. Váňovou (cena do 2tis. Kč)
- složení pracovní komise k záměru vzniku sportovního areálu pro PS
- nákup 4ks ozdobných šňůr
- náhradu cestovních nákladů rozhodčím za cestu na krajské kolo PS MH
3. Ukládá
10/14 – starostce a OORP zajistit akci předání ocenění POOD
Termín: 30.6.2014
11/14 – starostce a br. D. Číhalovi zajistit setkání seniorů
Termín: 31.7.2014

V Olomouci, dne 13. května 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Petr Spáčil

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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

br. Jiří Čepelák

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