Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 12. srpna 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.
Květoslav Smrček, br. David Číhal, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Roman Mácha, br.
Ing. Lukáš Pluháček
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR
Omluven: br. Petr Spáčil, br. Antonín Geprt - vedoucí ZH Ol. okresu

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Zhodnocení dne seniorů
4. Příprava 13.9. 2014, příprava Ol. draka
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: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012
ad 2.)
11/14 – splněno (den seniorů)
ad 3.)
- účast 78 seniorů, hejtmana OLK
- od obce Medlov a technických služeb SmOl získán dar na zaplacení občerstvení (v zápise
z 13.5. byla odsouhlasena částka na občerstvení, která byla tedy ušetřena)
- dle přítomných měla akce pozitivní ohlasy; negativem byla špatná informovanost
funkcionářů sborů k seniorům ve svých vlastních sborech
- příslib hejtmana k financování této akce v příštím roce; o uspořádání dalšího ročníku byl
zájem i ze strany vlastních seniorů
ad 4.)
Ol. drak:
- zbývá vyřešit problém s občerstvením – oslovené sbory účast odřekly; čeká se na vyjádření
jednoho sboru; prostor je však tak ještě pro jeden SDH
- s br. D. Číhal dohodnut odvoz překážek
Oslavy:
- sborům poslány informace + pozvánky
- podrobně představen průběh a OZ akce
- akce pokryta z různozdrojových financí (dotace, příspěvky atd.), odhadované náklady ve
výši 135tis. Kč
- pro fyzické osoby bude vytvořen pamětní list
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ad 5.)
- info z VV KSH OLK z 29.7.2014
- 20.8. proběhne schůzka se zástupci HE
- univerzita dobr. hasiče – návrh na platbu příspěvku 1000,- Kč za účastníka a školní rok
- hlasování o platbě 1000,- Kč:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- hospodaření OSH (br. Kropáč) – po uplynutí 7 měsíců v roce je vyrovnané; výdaje na
oslavy pokryty z dodatečných zdrojů
- limity finanční hotovosti pokladny, které doporučuje OKRR byly již stanoveny v roce 2011,
překročení limitu (na které při kontrole upozornila OKRR) však trvalo méně než 24hod
- akce „Hanácká výzva“ (OSH obdrželo OZ akce, kde vystupuje jako spoluorganizátor
hasičského klání mezi KÚ OLK a magistrátem SmOl), OSH nemá s akcí nic společného, o
její přípravě nic neví a plně se od této akce distancuje
ad 6.)
- bez příspěvků

Návrh usnesení z jednání VV dne 12. 8. 2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu pnění usnesení – úkoly splněny
- zhodnocení dne seniorů v Myslechovicích
- seznámení starostky OSH s detailním průběhem oslav 150. výročí SH ČMS
- informace starostky OSH z jednání VV KSH OLK
- informace vedoucích rad a členů VV
- informace OKRR
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- platbu příspěvku 1000,- Kč za účastníka a školní rok ke studiu univerzity dobrovolného
hasiče

V Olomouci, dne 12. srpna 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. David Číhal

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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