Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 11. února 2014 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Karel Šmoldas, , br. Jaroslav
Rozsíval, br. Petr Spáčil, , br. David Číhal, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš
Pluháček, br. Ing. Martin Žouželka, br. Jiří Čepelák, se. D. Bartoňková (OORM)
Omluven: s. Lenka Trnková, br. Mojmír Dostál, br. Květoslav Smrček, br. Antonín Geprt
vedoucí ZH Ol.
Hosté:
br. Jan Konar – předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace garantů okrsků
4. Zhodnocení průběhu celého roku (hlášení, členské příspěvky)
5. Informace ke školení funkcionářů 20.2.2014
6. Příprava SP SDH 15.3.2014 v Černovíře
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 na účast se. D. Bartoňkové (OORM) za omluvenou vedoucí OORM se. Trnkovou
- hlasování o účasti na VV:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012
- volba k doplnění NK pro dnešní jednání VV - br. Ing. Lukáš Pluháček
- hlasování o volbě člena NK:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
01/14 – v trvání do 15.2.2014
02/14 – splněno
ad 3.)
VVH SDH Těšetice – zazněla kritika na vedení a práci OORM
VV OSH ukládá vedoucí OORM pozvat zástupce kolektivu MH při SDH Těšetice na některé
jednání rady pro řešení výhrad k práci OORM
ad 4.)
- odeslat hlášení a placení čl. příspěvků k dnešnímu dni nesplnilo 11 sborů; se všemi sbory
proběhla tel. domluva a sjednáno řešení
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ad 5.)
- dohoda mezi VV a vedoucími OOR, aby školení VV proběhlo samostatně a daní vedoucí
provedou školení v rámci pravidelných setkání rady samostatně
ad 6.)
- 15.3. proběhne jarní Shromáždění představitelů SDH okresu
- vedení OSH na příštím jednání VV předloží program shromáždění
- návrh na nákup kovových příborů na místo používaných plastových
- hlasování o nákupu:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
- návrh na nákup kancelářského PC
- hlasování o nákupu:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh služební cesty na reprezentační ples SH ČMS
- hlasování o provedení služební cesty:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- účast 2 členů OORV na semináři OORV v Přibyslavi 15-16.2014, návrh na úhradu nákladů
(2x300,-) a cestovného
- hlasování o provedení náhrad a cestovného:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- účast člena OORV (P.Klabačka) na školení RI-PS 15.3.2014, návrh na úhradu cestovného
- hlasování o náhradě cestovného:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh OORV na schválení kalendáře soutěží; z návrhu kalendáře vymazat soutěž SDH
Bělkovice-Lašťany (kolize s významnou akcí OSH Ol. , 13.9.2014); soutěž se nezakazuje
konat, nebude však v daný termín (13.9.) uvedena v kalendáři soutěží; jiný náhradní termín
bude ze strany OSH Ol. ostatním sborům prezentován
- hlasování o kalendáři soutěží s provedením výmazu soutěže k 13.9.:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh OZ soutěže MH CTIF a kalendáře soutěží MH
- hlasování o OZ CTIF a kalendáři soutěží MH:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- na základě proběhlých inventur majetku OSH podán návrh na vyřazení majetku OSH Ol.
dle přílohy zápisu o provedení inventarizace majetku OSH Ol. k 31.12.2013
- hlasování o OZ CTIF a kalendáři soutěží MH:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 1
- návrh na možnost řízení automobilu časomíry OSH Ol. br. Aloisu Obšilovi
- hlasování o řízení automobilu OSH Ol. br. A. Obšilovi:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na příspěvek ke školení rozhodčích 1.3.2014 (v částce max. 1500,- Kč na obědy)
- hlasování o příspěvku na školení rozhodčích:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
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- informace z VV KSH: OSH Ol. za svou práci hodnoceno negativně; 18.3. proběhne SP
OSH kde za každé OSH starosta + 2 zástupci daného okresu; KSH OLK má vůči OSH Ol.
závazek v hodnotě 26,4tis. Kč (předpoklad provedení zápočtu z výše příspěvků členů pro
KSH)
- úmrtí ZH br. Vlčka (SDH Trusovice) – pohřbu se zúčastní za OSH Ol. br. P. Spáčil
- informace k závěrečnému kolu TFC 2014 + HE
- Návrh na vyznamenání:
ČU SH ČMS: br. L. Malík (SDH Majetín)
ad 8.)
- bez témat
Návrh usnesení z jednání VV dne 11. 2. 2014
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního VV:
01/14 – schválené komisi pracovat na návrhu praporu OSH – trvá
02/14 – starostce OSH svolat jednání starostů nebo zástupců OSH - splněno
- informace garantů okrsků z VVH
- zhodnocení roku 2013
- školení funkcionářů OSH Olomouc proběhne jednotlivě na VV a OOR
- informace k přípravě jarního SP SDH okresu Olomouc
- informace k reprezentačnímu plesu SH ČMS
- informace k závěrečnému kolu TFC 2014 a HE
- informace z VV KSH Ol. kraje
- informaci o úmrtí ZH Josefa Vlčka z SDH Trusovice, nejstaršího hasiče KSH Ol. kraje
- informace z OOR
- informace předsedy OKRR k inventurám majetku
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- účast na jednání VV s. Bartoňkové, místo s. Trnkové
- úhradu nákladů na seminář v Přibyslavi pro OORV
- úhradu nákladů na školení Rozhodčí instruktor pro člena OORV
- odborné radě mládeže – CTIF a kalendář soutěží
- nezařazení soutěže pořádané SDH Bělkovice – Lašťany a to z důvodu konání významné
okresní akce, jejichž termín byl znám v dostatečném předstihu; pokud bude na OSH zaslán
nový termín, bude tento ze strany OSH prezentován ostatním SDH.
- nákup příborů
- nákup kancelářského PC na sekretariát OSH
- cestovní výlohy na reprezentační ples SH ČMS
- majetek navržený inventarizační komisí vyřadit z evidence OSH Olomouc
- užívání služebních vozidel OSH Olomouc br. Aloisu Obšilovi
- příspěvek na školení rozhodčích, které proběhne 1. 3. 2014
3. Ukládá
03/14 – s. Trnkové pozvat vedoucího kolektivu MH z Těšetic na jednání OORM
Termín: do 30.5.2014
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V Olomouci, dne 11. února 2014
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

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

Zápis ověřil: br. Petr Spáčil

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

br. David Číhal

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Jiří Čepelák

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