Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 8. července 2014 v Olomouci

Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Martin Žouželka, s. Lenka Trnková, br. Jiří
Čepelák, br. Mojmír Dostál, br. Karel Šmoldas, br. Jaroslav Rozsíval, br. Petr
Spáčil, br. Květoslav Smrček, br. David Číhal.
Hosté:
br. Antonín Geprt - vedoucí ZH Ol. okresu, br. Zbyněk Cenkl - člen OKRR,
Omluven: br. Ing. Jiří Kropáč, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček

Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Zhodnocení krajského setkání A ZH , POOD
4. Příprava dne seniorů 18. července v Myslechovicích
5. Organizační a různé
6. Diskuse
7. 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 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 – splněno, předání ocenění POOD; 12/14 – splněno, program oslav
11/14 – v trvání (proběhne 18.7.), 13/14 – splněno
ad 3.)
- předání ocenění POOD; tento způsob předávání se osvědčil; je to důstojnější než v letech
minulých
- setkání ZH kraje dle ZH našeho okresu jedno z nejlepších za poslední roky; poděkování OÚ
a SDH Velký Týnec za spoluorganizování akce
ad 4.)
br. D. Číhal – přihlášeno zatím 60 účastníků, vše potřebné zajištěno a to jak pro pěkné a
špatné počasí; představen program setkání
- hlasování o programu setkání:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
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ad 5.)
= oslavy 150 let založení hasičstva + svěcení praporu – představen podrobný program,
představeny pozvánky pro hosty k připomínkování; připraveny stuhy pro SDH, které přispějí
ke vzniku praporu OSH Ol.; návrh pro upomínkový předmět pro hosty (1. varianta –
slivovice v ozdobných láhvích + upomínková med. SH ČMS; 2.varianta – vznik vlastních
medailí)
- hlasování o programu oslav:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- hlasování o 1. variantě:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 1
- hlasování o 2. variantě:
Pro: 0
Proti: 10
Zdrželi: 0
= projekt cvičiště pro PS – vznik na místě Černé cesty v Ol. zamítnuto na základě připomínek
památkářů; vybrány další 4 místa u kterých se prověřuje možnosti využití jako cvičiště PS
- 14-31.7. dovolená a uzavření sekretariátu OSH
hlasování o dovolené a uzavření kanceláře OSH Ol.:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- OKRR br. Cenkl – OKRR doporučuje vypracovat směrnici pro finanční limit hotovosti
pokladny; poslední kontrola rady byla zaměřena na kontrolu smluv
- info z KSH OLK – vznik grantu KÚ OLK pro dobr. hasiče, výše cca 2mil. Kč, nutné napříč
okresy domluvit přerozdělování prostředků; návrh na dodatečné doplacení příspěvků ve výši
6,- Kč za člena pro KSH OLK
hlasování o dodatečném doplacení 6,- Kč za člena pro KSH OLK.:
Pro: 0
Proti: 9
Zdrželi: 1
= info OORM
- odměny (ocenění) pro dorostence proběhne na závěrečním vyhodnocení ligy MH okresu
- dotace MŠMT 52,5tis. Kč, využití pro nákup bariéry 150-170cm (20tis.) a občerstvení na
soutěž Olomoucký drak či BOZP; vyúčtování do 11/2014
hlasování o rozdělení dotace MŠMT:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 6.)
- bez příspěvků
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Návrh usnesení z jednání VV dne 8. 7. 2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu pnění usnesení – úkoly splněny
- zhodnocení krajského AZH a vyhodnocení okresního kola POOD
- informace o průběhu příprav okresního setkání hasičů seniorů v Myslechovicích
- seznámení starostky OSH s detailním programem oslav 150. výročí SH ČMS
- informace starostky OSH o jednání k cvičišti a o dění v OSH a KSH
- informace vedoucích rad a členů VV
- informace OKRR
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- průběh přípravy setkání hasičů seniorů v Myslechovicích
- navržený program oslav 150. výročí SH ČMS
- při oslavách udělit hostům medaili SH ČMS a malý věcný dar (láhev od VEA)
- dovolenou na OSH
- z dotace MŠMT uhradit stravu na BZPV a nákup 1 ks výškově stavitelné bariéry
- VV neschvaluje další příspěvek 6,- Kč za člena pro krajské sdružení SH ČMS

V Olomouci, dne 8. července 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Petr Spáčil

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

br. Jaroslav Rozsíval

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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