Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 10. června 2014 v Olomouci

Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha,
br. Karel Šmoldas, br. Jaroslav Rozsíval, br. Petr Spáčil, br. Květoslav Smrček,
br. David Číhal. br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Antonín Geprt - vedoucí ZH Ol.
okresu, br. Jan Konar - předseda OKRR, Dagmar Bartoňková - členka OORM,
Omluven: br. Ing. Martin Žouželka, s. Lenka Trnková, br. Jiří Čepelák

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Zhodnocení Okresní soutěže OSH v PS – muži ,ženy
4. Kontrola příprav krajského setkání A ZH
5. Příprava dne seniorů 18. července v Myslechovicích
6. Příprava 150. výročí SH ČMS
7. Organizační a různé
8. Diskuse
9. 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
- volba zapisovatele pro dnešní jednání VV - br. Ing. Lukáš Pluháček
- hlasování o volbě zapisovate:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 1
- volba návrhové komise pro dnešní jednání VV – br. Mojmír Dostál
- hlasování o složení NK:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- volba ověřovatelů zápisu pro dnešní jednání VV - br. Petr Spáčil, br. Jaroslav Rozsíval
- hlasování o OZ:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
10/14 – v trvání (proběhne 19.6.)
11/14 – v trvání (proběhne 18.7.)
ad 3.)
br. Roman Mácha – seznámil přítomné s průběhem a výsledky Okresní soutěže OSH v PS –
muži, ženy. Soutěž dobře připravena a organizována. Nepřízeň počasí komplikovala průběh
soutěže a na základě rozhodnutí vedoucích soutěžních kolektivu byla zrušena disciplína –
požární útok.
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br. Jaroslav Rozsíval – vyjádřil svůj názor, že rozhodnutí bylo unáhlené.
br. Antonín Geprt – se k tomuto vyjádřil tak, že rozhodnutí bylo demokratické, vedoucími
kolektivů.
Dále br. Roman Mácha seznámil přítomné s výsledky krajského kola v PS.
br. Jan Konar – přednesl návrhy na zlepšení organizace v příštím ročníku – prezence,
rozhodčí, atd.
ad 4.)
br. Antonín Geprt – průběh příprav krajského AZH probíhá dle plánu.
ad 5.)
se. Vlastimila Švubová – průběh příprav dne seniorů konaný dne 18. 7. 2014
v Myslechovicích probíhá dle plánu – jsou zajištěny prostory, hudba, občerstvení. Sbory
nahlásí účast svých členů do 10. 7. 2014.
ad 6.)
se. Vlastimila Švubová – seznámila přítomné s průběhem příprav oslav. Komise se
pravidelně schází a příští jednání výkonného výboru předloží detailní program oslav.
Předložen návrh – každému sboru, který finančním příspěvkem přispěje na koupi okresního
praporu, bude předána pamětní stuha v rámci oslav 150. výročí založení SH ČMS.
- hlasování o návrhu předání pamětních stuh:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
a) se. Vlastimila Švubová – informovala o účasti na hasičských slavnostech v Litoměřicích
b) POOD – Nikl (SDH Šumvald) obsadil 3. místo v republikovém kole (kategorie literární)
– bude předáno poděkování
c) dne 19. 6. v 17:00 hod v hasičské zbrojnici v Černovíře proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků POOD
d) se. Dagmar Bartoňková – předložila VV návrh OZ na Olomouckého draka.
- hlasování o návrhu OZ Olomouckého draka:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
e) se. Vlastimila Švubová – přednesla poznatky z jednání, které proběhlo za účelem
vybudování sportoviště pro hasiče na území města Olomouc. Aby bylo možné pokračovat
v jednání a předložit podklady pro získání dotace je zapotřebí vypracovat studii v ceně
cca 90 tis. Kč.
- hlasování o zadání studie na vybudování sportoviště v Olomoucí projekční kanceláři
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
f) návrhy na vyznamenání:
ZPP:
SDH Holice - Jan Švarc, Milan Pacholík, Jiří Dias
SDH Kozov - Miloslav Studený, Emil Pluháček, Marta Pluháčková
Vlastislav Krumnikl, Richard Koutný, Břetislav Koutný
Lubomír Drozd, Milan Daniy, Ing. Miloslav Bešta
SDH Olešnice - Marek Heindrich, Martin Bárta, Antonín Arnoš
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ZZ:
ČU OSH:

SDH Holice - Petr Švarc, Jaroslav Šponar
SDH Holice - Tomáš Smysl, Michal Nádvorník, Martin Kučera, Jiří Kučera
Petr Kočíř, Jiří Dias ml., Jiří Vymlátil, Zdeněk Baleka
SDH Kozov - Zdeněk Kubíček, Vlastislav Krumnikl, Robert Koutný
Ing. František Flášar, Ing. Petr Bešta

Návrh usnesení z jednání VV dne 10. 6. 2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – úkoly splněny
- informaci br. Máchy - zhodnocení okresního kola v PS dospělých a příspěvky ostatních
členů VV
- informaci starostky k dění v SH ČMS, KSH a OSH
- informaci vedoucího AZH, příprava krajského setkání probíhá dle plánu, vše je zajištěno
- informace k přípravě setkání seniorů hasičů v Myslechovicích dne 18.7.2014
- informace o přípravě oslav 150. výročí SH ČMS v Olomouci
- informace o uspořádání vyhodnocení okresního a krajského kola soutěže POOD
v Černovíře dne 19.7.2014 od 17.00 hod
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání
- předání pamětní stuhy u příležitosti oslav 150. výročí založení dobrovolného hasičstva všem
SDH, kteří přispěli na okresní prapor
- předložené OZ pro soutěž „Olomoucký drak“
3. Ukládá
12/14 - komisi a vedení OSH, vypracovat detailní program oslav 150. výročí založení
dobrovolného hasičstva
Termín: do příštího jednání VV
13/14 - vedení OSH, na základě výstupu jednání s magistrátem města Olomouc o pronájmu
pozemku od města Olomouc, zadat vypracování projektové studie sportovního areálu u
vybrané firmy
V Olomouci, dne 10. června 2014
Zapsal:

br. Ing. Lukáš Pluháček

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

Zápis ověřil: br. Petr Spáčil

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

br. Jaroslav Rozsíval

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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