Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 1. září 2014 v Myslechovicích

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Příprava akcí pro MH
4. Příprava oslav 13.9. 2014
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
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012 a těchto změn
- návrh na zapisovatele br. K. Smrček
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na ověřovatele zápisu, br. J. Rozsíval a br. P. Spáčil
- hlasování o ověřovatelých zápisu:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- všechny body z minulých zápisů splněny
ad 3.)
Olomoucký drak – informovala vedoucí OORM L. Trnková
- David Číhal zajistí převoz překážek 4.9. 2014
- strava pro soutěžící zajištěna
OZ branný závod 11.10. 2014
- pořadatel SDH Nové Dvory
- startovné 100,- Kč ( strava pro kolektiv 10+1)
- návrh na proplacení cestovních nákladů L. Trnkové
- hlasování o proplacení nákladů:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
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Vyhodnocení ligy MH v PÚ
- průběh pod záštitou poslance Parlamentu ČR Martina Novotného, 28.9. 2014
Olomouc Horní náměstí
- proběhne i ocenění reprezentantů okresu Olomouc v žákovských kategoriích
- Účast na lize mladých hasičů: 2. kolektivy přípravky, 27. kolektivů mladší
kategorie, 22. kolektivů starší kategorie
Školení vedoucích mládeže, proběhne 18.10. 2014 v Jánských Koupelích
- účast vedoucích MH od 18. let ( vedoucí + rozhodčí)
- návrh na proplacení cestovních nákladů L. Trnkové
- hlasování o proplacení nákladů:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 4.) rekapitulace informací
- 40 SDH okresu Olomouc přispělo na prapor OSH Olomouc
- V.I.P. hosté: hejtman OLK, JuDr. M. Major, Korytář, Váňa, M. Novotný, plk. Ing.
Kolařík
- dárky pro hosty – skleničky + slivovice
- pamětní stuha pro přispívající SDH (SDH s praporem předání stuhy na náměstí,
ostatní obdrží ztuhy na SP OSH Olomouc)
- parkování účastníků Korunní pevnůstka
- Městská policie Olomouc zábor náměstí a řízení dopravy při průvodu
- radnice: snídaně a občerstvení pro VIP hosty
Stadion:
- V.I.P. místnost na stadioně zajistí starostka Švubová
- oběd: řízek a bramboroví salát obsluha děvčata z našich řad
- jídlo: SDH Droždín - guláš, SDH Bohuňovice - kýty
- jídlo a pití: SDH Ješov, SDH Chválkovice, SDH Velký Týnec ( první tři sudy piva
pro účastníky zdarma)
- soutěž TFC + Hanácká extraliga začátek 13.00 hodin
- každá soutěž si zajistí své rozhodčí a prezentaci soutěžních družstev, střídavý start
disciplin
- TFC závěrečné vyhodnocení seriálu soutěží + poháry hejtmana a poslance R. Váňu
- Hanácká extraliga: o putovní pohár OSH - kategorie muži
o putovní pohár starostky OSH - kategorie ženy
ad 5.)
- pozvánka na účast starostky OSH na slavnostní promoci junior univerzity ÚHŠ
- hlasování o účasti:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 0
- informace o přetrvávajících problémech a dluzích KSH Ol. Kraje
- informace J.Brabce o přípravě krajského kola mládeže v Prostějově
- informace R. Máchy o ceně dvou překážek pro mládež 150 / 170 cm (dřevo 4.500 Kč,
železo 10.000 Kč)
- SPS OSH Olomouc proběhne 15. 11. 2014
- shromáždění starostů okrsků 30. 10. 2014
ad 6.)
- bez příspěvků
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Návrh usnesení z jednání VV dne 1. 9. 2014
1. Bere na vědomí
- seznámení starostky OSH s detailním průběhem oslav 150. výročí SH ČMS
- informace starostky OSH z jednání VV KSH OLK
- informace z bodu programu „Organizační a různé“
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV a pracovní komise
- proplacení cestovních náhrad se. Trnkové
- účast starostky na promoc junior univerzity ÚHŠ

V Olomouci, dne 1. září 2014
Zapsal:

br. Květoslav Smrček

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

Zápis ověřil: br. Jaroslav Rozsíval

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

br. Petr Spáčil

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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