Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 3. února 2015 v Olomouci

Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel
Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. David Číhal, br.
Jaroslav Rozsíval, br. Mojmír Dostál
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR, se. D. Bartoňková (OORM)
Omluveni: s. Lenka Trnková, br. Petr Spáčil, br. Roman Mácha, br. Jiří Čepelák

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace z konání VVH sborů
4. Vyhodnocení plnění úkolů SDH (hlášení, zprávy z VVH, čl. příspěvky)
5. Výsledky hospodaření a inventury 2014
6. Příprava SD sboru OSH Ol., volby OOR
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 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
- hlasování o složení NK:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.)
- 1/15 v průběhu plnění
ad 3.)
- dle vyjádření přítomných probíhají VVH sborů na drobné chyby v mezích stanov; rozkol
v konání voleb v SDH Měrotín (volby chtějí na podzim roku 2015, což popírá systém voleb
od nejnižších úrovní SH ČMS)
ad 4.)
- k dnešnímu dni odevzdáno 105 hlášení o činnosti SDH, zaplaceny příspěvky má 110 sborů
(na okrese je 137 registrovaných SDH)
ad 5.)
- výsledný rozpočet za rok 2014 ukončen jako vyrovnaný, inventury majetku 2014 ukončeny
ad 6.)
- z uchazečů o pořádání se odhlásil SDH Štěpánov; předloženy nabídky SDH Bohuňovice a
SDH Příkazy → z pohledu finanční a materiální výhodnosti návrh na pořádání v obci Příkazy
- hlasování o pořádání SD SDH OSH Olomouc v obci Příkazy:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0

1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 3. února 2015 v Olomouci
- určení komise k přípravám SD SDH OSH Ol. – se. Švubová, se. Břeňová, br. Šmoldas a
Žouželka
- hlasování o složení komise k přípravám SD:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
= nominace na okresní funkce – 1osoba navržena různými sbory do více rad či funkcí →
dané osoby budou tel. informovány a oznámí, kterou nominaci přijímají (nominace bude
možná pouze na 1 funkci)
- hlasování o způsobu vyrozumění kandidátů a možnosti kandidatury pouze na 1 okresní
funkci:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
= volební (první) schůzky kandidátů do OOR:
- určení volební komise – br. Konar, se. Švubová, br. Žouželka
- hlasování o složení volební komise:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh volebního řádu - hlasování tajné pomocí volebních lístků, úprava volebních lístků zakřížkováním čtverečku před jménem kandidáta; povoleno označit křížkem max. 7
kandidátů, je-li označeno více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný; pořadí kandidátů na hl.
lístku je podle abecedy; při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí výše abecedně postavený
kandidát (celý volební řád – viz příloha č.1)
- hlasování o volebním řádu k volbě OOR:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
= Návrhy na vyznamenání:
ZH:
br. Bursík (SDH Nenakonice)
- hlasování o návrzích na vyznamenání:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
= ples OSH Ol. – vybrána pozvánka modré varianty; pozvánky již rozeslány sborům i
hostům; proběhly 3 schůzky přípravné skupiny, na vybrané obce rozeslány žádosti o dar do
tomboly; dary do tomboly již posílají i samotné sbory; nutné vyřízení koncesní listiny pro
OSH na prodej alkoholu → pověřena starostka OSH se. Švubová
= propagační jízda SH ČMS – 29/6 přebrání v odpoledních hodinách v Bruntále (MSK kraj),
příjezd do Olomouce; určení trasy; 30/6 předání jízdy okresu Přerov
- 5/2 proběhne VV KSH
- 11/2 proběhne SP OSH KSH OLK – za OSH Ol. navrženi 3 zástupci, se. Švubová, br.
Kropáč, br. Konar
- hlasování o zástupcích SP OSH KSH OLK:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- předpokládaný termín SD OSH při KSH OLK stanoven na 9/4/2015
- nutnost zápisu OSH Ol. do spolkového rejstříku → pověřena starostka OSH se. Švubová
- hlasování o zápisu do spolkového rejstříku:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
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- pro všechny ZH OSH Ol. objednáno hasičské čtení (předání na nejbližším setkání)
- předložen návrh kalendáře soutěží MH okresu Olomouc
- hlasování o znění kalendáře:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- předložen návrh kalendáře soutěží dospělých okresu Olomouc
- hlasování o znění kalendáře:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
- školení rozhodčích proběhne 1/3/2015 v Velkém Týnci, návrh na úhradu stravy na osobu při
školeních pořádaných OSH Ol. ve výši 50,-/osobu (úhrada oběda)
- hlasování o zaplacení stravy při školeních OSH Ol.:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi: 0
starostka OSH - přílohu k registračnímu listu musí 3x vyplnit i okrsky, které nemají IČO
ad 8.)
- bez témat

Návrh usnesení z jednání VV dne 3.2. 2015
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – úkoly splněny
- informace o plnění úkolů SDH z VVH (hlášení, zprávy z VVH a úhrada příspěvků)
- informace o hospodaření OSH
- informace o průběhu inventur na OSH
- informace k připravovanému shromáždění delegátů SDH svolaného na 21.3.2015
- informace k průběhu příprav na Hasičský ples pořádaný OSH
- informace vedoucího OKRR
- přílohu k registračnímu listu musí 3x vyplnit i okrsky, které nemají IČO
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- obec Příkazy jako místo konání SD SDH OSH Olomouc
- komisi odpovědnou za přípravu SD SDH OSH Olomouc
- způsob vyrozumění kandidátů na funkce v OSH a možnosti kandidatury pouze na 1 okresní
funkci
- složení volební komise pro volby do odborných rad a volební řád pro tyto volby
- delegáty na jednání shromáždění představitelů OSH a to se. Švubovou, br. Ing.Kropáče a br.
Konara
- předložený návrh na vyznamenání
- zápis OSH Ol. do spolkového rejstříku
- schvaluje kalendář soutěží mladých hasičů na rok 2015
- schvaluje kalendář soutěží dospělých na rok 2015
- příspěvek na stravné pro všechna školení pořádaných OSH ve výši 50,- Kč na člena
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3. Ukládá
02/15 – br. Žouželkovi odeslat na ústředí SH ČMS v termínu souhrnné hlášení OSH
Olomouc
03/15 – přípravné komisi pro přípravu SD sborů započat svoji činnost a informovat VV a
přípravách
04/15 – starostce OSH oslovit navržené kandidáty na více okresních funkcí a vybrat pouze
kandidaturu jen do jedné okresní funkce
05/15 – volební komisi pro volby do OOR tyto volby připravit
06/15 – starostce OSH a OORV naplánovat trasu a časový harmonogram propagační jízdy
SH ČMS olomouckým okresem
07/15 – starostce OSH zapsat na ústředí podklady pro zápis OSH Olomouc do spolkového
rejstříku
08/15 – starostce OSH zajistit pro OSH Olomouc koncesní listinu na prodej alkoholu
09/15 – vedoucímu OORV zajistit školení rozhodčích při OSH Olomouc

V Olomouci, dne 3. února 2015
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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VOLEBNÍ ŘÁD
Pro volbu členů okresních odborných rad OSH ČMS
Olomouc, Olomouc březen 2015
Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc (dále jen SD SDH) je svoláno
na základě stanov SH ČMS, článku č. 62, odstavce 3. písmeno a) na termín
21.března 2015.
V souladu s tímto SD SDH je nutno zvolit nové Odborné rady velitelů,
mládeže a prevence.
Volba jednotlivých členů rady bude provedena tajnou volbou (volebními
lístky). Volební lístky jsou sestaveny abecedně na základě předložených návrhů
sborů ve stanoveném termínu, který byl schválen SP SDH OSH Olomouc dne
15. listopadu v Olomouci- Černovíře.
Volební právo mají pouze kandidáti sborů, kteří byli řádně zvoleni na
Výročních valných hromadách sborů, kteří jsou přítomni na prvním zasedání
OOR.
V případě rovnosti hlasů dvou a více kandidátů na posledním volitelném
místě bude zvolen ten kandidát, který má na volebním lístku nejnižší pořadové
číslo.
Z volebních lístků budou před volbou vyškrtnuti kandidáti, kteří této volbě
nejsou přítomni.
Každý kandidát při volebním aktu zaškrtne čtvereček před jménem
vybraných kandidátů do stanoveného počtu, uvedeného na obdrženém
volebním lístku. Zaškrtne-li méně kandidátů, je volební lístek platný, zaškrtne-li
více kandidátů, bude volební lístek považován za neplatný.
Všichni kandidáti budou před volbou krátce představeni.

Způsob voleb.
Navržení kandidáti do jednotlivých odborných rad se sejdou v termínu
stanoveném SP SDH OL. 15. Listopadu 2014. Předseda volební komise a její
členové byli určeni na jednání VV OSH OL. dne 3.2.2015. Komise zvolí
zapisovatele volební komise. Takto zvolená volební komise vydá volební lístky.
Volební lístky musí být opatřeny kulatým razítkem OSH ČMS Olomouc.
V případě potřeby určí komise časový limit pro provedení voleb apod. Po
vyhlášení výsledků voleb bude provedena volba vedoucího Odborné rady a
jeho zástupce, aklamací, zvednutím ruky a sečtením hlasů (Kdo je pro….kdo je
proti...zdržel se…). Výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z tohoto jednání
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a v protokolu voleb odborné rady. Po splnění všech těchto potřebných úkonů
se Okresní odborná rada ujímá své činnosti.
Volební řád pro volbu nových okresních Odborných rad OSH ČMS Olomouc pro
léta 2015- 2020 byl projednán a schválen na jednání VV OSH Olomouc dne
3.2. 2015.

Olomouc 3.2. 2015
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