Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 24. 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, s. Lenka Trnková, br. Jiří Čepelák, br.
Roman Mácha
Hosté:
br. Jan Konar - předseda OKRR
Omluveni: br. Petr Spáčil

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Vyhodnocení plnění úkolů SDH (hlášení, zprávy z VVH a čl. příspěvky)
4. Příprava Shromáždění delegátů 21.3. 2015- volby do OOR
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.)
- 1/15 až 09/15 v průběhu plnění
ad 3.)
- celkem cca 20 sborů s nesplněnými povinnostmi (některé jen hlášení, jiné jen příspěvky); se
všemi jsme tel. kontaktu pro sjednání náprav; apelace na garanty okrsků, aby problémové
sbory urychleně řešili
ad 4.)
- k dnešnímu dni rozeslané pozvánky pro hosty; představen návrh jednacího a volebního řádu
(dopracování připomínek)
- hlasování o znění návrhu volebního a jednacího řádu:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- počet kandidátů do VV OSH Ol. 14, starosta OSH 1, předseda OKRR 1, člen OKRR 8, člen
OORV 14, člen OORM 11, OORP 8
- návrh předsednictva SD SDH okresu – Švubová, Konar, Žouželka, Pluháček, Břenová,
Šmoldas
- hlasování k předsednictvu SD SDH OSH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- 3.3. proběhne schůzka se starostou Příkaz; jídlo zajištěno z Příkaz (rozdíl od 50,- Kč nahoru
zaplatí obec Příkazy); ukázka historické a současné techniky
- návrh na účast ZH na SD SDH
- hlasování k účasti ZH na SD SDH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
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- volební komise pro volby OOR – Konar, Švubová, Žouželka
- hlasování o složení volební komise pro OOR:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 5.)
- představeno OZ CTIF 2015
- hlasování ke schválení OZ CTIF:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- z úrovně OSH podány žádosti na dotace: KÚ OLK 230tis., SmOl. 120tis. Kč
- junior univerzita – okres Ol. nemá přihlášené zájemce; nutno vybrat děti od 12 do 13 let
věku
- VV KSH přesunut z 11/2 na 26/2
- propagační jízda SH ČMS: 29/6 převzetí jízdy z MSK v Bruntále, odjezd a příjezd večer do
Olomouce; slavnostní představení jízdy; 30/6 trasa do okresu Přerov a odjezd do Jaroměřic a
předání dalšímu kraji; do 30/4 naplánovat trasu propagační jízdy
- program AZH: 21/3 účast na SD SDH OSH; krajské setkání (pořádá okres PV); 25/6 setkání
v Myslechovicích (příspěvek KÚ 10tis. Kč); 10/12 vánoční setkání; 1-5/6 krajská rekreace
ZH v Jánských Koupelích (1200,- Kč vč. plné penze)
- schválení programu AZH:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi: 0
- seriál TFC: s partnery seriálu nutno dohodnout hlavní body spolupráce/propagace; sepsáním
pravidel spolupráce/propagace pověřen M. Žouželka
ad 6.)
- bez témat

Návrh usnesení z jednání VV dne 24. 2. 2015
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení
- informace starostky OSH k propagační jízdě
- informace o plnění úkolů SDH
- informace k průběhu příprav shromáždění delegátů SDH
- informace k průběhu příprav na Hasičský ples pořádaný OSH
- informace vedoucího AZH
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- účast všech zasloužilých hasičů na SD SDH OSH Olomouc
- návrh volebního řádu na SD SDH OSH Olomouc
- návrh jednacího řádu na SD SDH OSH Olomouc
- volební komisi pro volby OOR
- OZ CTIF 2015
- program práce AZH na rok 2015

2

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 24. února 2015 v Olomouci

3. Ukládá
10/15 - garantům okrsků – spojit se sbory, které nemají odevzdány všechny dokumenty a
zajistit jejich doplnění a odevzdání nejpozději do 6.3.2015 na OSH Olomouc
11/15 - přípravné skupině zpracovat dokumenty k volbám OOR
12/15 – sepsat hlavní body pravidel spolupráce/propagace mezi OSH Ol. a partnery seriálu
TFC; pověřen M. Žouželka

v Olomouci, dne 24. 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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