Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 7. října 2014 v Olomouci

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
Kontrola plnění přijatých usnesení
OORM o ZPV, Školení vedoucích mládeže, Liga MH v PÚ
Zhodnocení 13.9. 2014
Příprava Shromáždění představitelů 15.11. 2014
Příprava setkání starostů okrsků 30.10.2014
Organizační a různé
Diskuse
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: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012, doplnění
ověřovatelů zápisu o br. K. Šmoldase a br. J. Rozsívala
- hlasování o ověřovatelech zápisu:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- všechna přijaté usnesení z minulých jednání VV byla splněna
ad 3.)
= BZPV – bude probíhat v Nových Dvorech; došlo k projití trasy; jídlo zajišťuje OSH,
balíčky SDH N. Dvory a obec Náměšť na Hané, v současnosti vzniká startovní pořadí;
startovné 100,- Kč/hlídku; účast 40 hlídek starších a 39 hlídek mladších
= školení vedoucích mládeže – program stejný jako v loňském roce, rozdělení do 2 skupin na
začátečníky a pokročilé, školitelé již zajištěni
= liga MH v PÚ – proběhlo vyhodnocení na náměstí SmOl.; SmOl. se finančně podílelo na
balíčkách k vyhodnocení (25-30tis.); akce byla velmi kladně hodnocena; 6 SDH se
vyhodnocení neúčastnilo, 2 SDH se omluvily; zbylé balíčky se rozdají na BZPV; během roku
se ligy účastnilo 8 družstev přípravky/2 hodnocena, 41 družstev mladších/26 hodnoceno, 29
družstev starších/21 hodnoceno
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ad 4.)
- souhrně akce hodnocena jako velmi zdařilá, která v Ol. mnoho let chyběla; výborně
hodnocena pohledem účastníků; organizační skupina oslav vnímala chyby, které vyplynuli
v průběhu akce a lze je v příštích akcích tohoto typu odstranit; vyslovena pochvala přípravné
skupině oslav a M. Dostálovi za práci v den vlastních oslav
ad 5.)
- SP SDH proběhne v Ol.-Černovíře, řídící jednání br. Ing. L. Pluháček, zapisovatel br. Ing.
M. Žouželka, prezence a sčítací záležitosti OKRR, návrhová komise br. M. Dostál (předseda)
+ 2 zástupce SDH; zprávy OOR odevzdají vedoucí rad do 5.11. ke zpracování
- určení přípravné komise k tvorbě materiálů pro SP – Švubová, Mácha, Kropáč, Žouželka,
Pluháček
ad 6.)
- setkání starostů okrsků proběhne v Ol.-Černovíře, na jednání nutné předat informace o
kterých se bude hlasovat na SP SDH, aby se tyto materiály dostaly do sborů před SP a
zástupci na dané skutečnosti mohli reagovat
- určení přípravné komise k tvorbě materiálů pro setkání starostů – Švubová, Mácha, Kropáč,
Žouželka, Pluháček
ad 7.)
info z VV KSH – dluh KSH ve výši cca 90tis.; na řádnou činnost KSH OLK nejsou peníze,
proto 21.10. bude SP OSH KSH OL., které musí situaci vyřešit; za každé OSH 3 zástupci;
návrh na zástupce – Švubová, Mácha, Ing. Kropáč, náhradník - Dostál
- hlasování o zástupcích na SP OSH KSH:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- termín krajského kola PS (2015) 13-14.6.2014 Přerov jako společné krajské kolo HZS OLK
a HZS MSK a KSH OLK s KSH MSK
- termíny akcí pořádané jednotlivými OOR nutné nahlásit do 5.11.
- návrh na vyznamenání: MsFl. - br. Vl. Suchý z SDH Horka nad Moravou
- hlasování o udělení vyznamenání:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- MČR TFA Štramberk u N.Jíčína – kateg. do 40let – M.Šrom (SDH Medlov) 16. místo,
kateg. nad 40let – Zdeněk Hubáček (Dl. Loučka) – 2.místo
- návrh na provedení certifikace časomír OSH Ol., náklady 6,5 tis
- hlasování o certifikaci časomír:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- k dnešnímu dni odevzdáno vyúčtování dotací z KÚ OLK i SmOl.
- v případě nutnosti proběhne 23.10. mimořádný VV OSH Ol.
- žádost o schválení platby noclehu v Přibyslavi mezi jednáními představitelů OSH
- hlasování o certifikaci časomír:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
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Návrh usnesení z jednání VV dne 7. 10. 2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – úkoly splněny
- informaci starostky k dění v SH ČMS, KSH a OSH
- informace starostky o připravovaném jednání delegátů krajského sdružení dne 21.10.2014
- informace vedoucích odborných rad
- hodnocení oslav 150. výročí založení SH ČMS
- dle potřeby bude uskutečněn mimořádný VV 23.10.2014

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- zástupce na jednání SP OSH dne 21.10.2014
- udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání
- přípravnou skupinu pro SP SDH dne 15.11.2014
- přípravnou skupinu pro setkání starostů okrsků dne 30.10.2014
- starostce nocleh mezi jednáními v Přibyslavi
- provedení certifikací časomír v majetku OSH, pokud se podaří zajistit potřebné finance

3. Ukládá
14/14 vedení OSH a vedoucím OOR vypracovat závazné termíny akcí na rok 2015
Termín: do příštího jednání VV
15/14 vedoucím odborných rad vypracovat zprávy o činnosti za uplynulý rok
Termín: do 5.11.2014
16/14 přípravným skupinám SP SDH a setkání starostů připravit pro SDH potřebné materiály
Termín: do 5.11.2014

V Olomouci, dne 7. října 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Karel Šmoldas

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

br. Jaroslav Rozsíval

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Mojmír Dostál

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