Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc
konaného dne 10. března 2015 v Olomouci

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

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovních komisí
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Přehled plnění úkolů SDH (hlášení, zprávy z VVH a čl. příspěvky)
4. Příprava Shromáždění delegátů 21. 3. 2015
5. Průběh příprav Ligy MH., Okresní kolo hry Plamen, Okresní kolo v PS
6. Organizační a různé
7. Diskuse
8. 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: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- pracovní komise - složení schválené na jednání VV OSH Ol. 30.5.2012
ad 2.)
- 01/15, 03/15, 08/15, 10/15 v průběhu plnění
- 02/15, 04/15 až 07/15, 09/15, 11/15, 12/15 splněno
ad 3.)
- sbory, které nemají z různých důvodů splněné povinnosti či vyřízené dokumenty k zápisu
do spolkového rejstříku: Pateřín, Pohořany, Štarnov, Véska, Toveř, Blažov, Kovářov, Podolí,
Domašov n./B., M. Beroun, Střížov, Senička, Chořelice, Ol. – Holice, Ol. – město, Radíkov,
Hnojice, Mor. Huzová, Radíkov, Břevenec, Plinkout, Střelice, Farmakon
ad 4.)
- rozeslané pozvánky delegátům, všechny ostatní dokumenty ve fázi tisku
- avizovaná schůzka z 3.3. přesunuta na zítra (11.3.)
- přečten návrh volebního a jednacího řádu po zapracování připomínek
- vlastní příprava prostor ve spolupráci s SDH Příkazy proběhne 19-20/3
- první volební jednání proběhly u OORV a OORM, OOPR jedná dnes
ad 5.)
= liga MH v PÚ: záštita nad ligou převzal JUDr. M. Major, MBA (náměstek primátora
SmOl.); 7 závodů, možnost úpravy při velkém počtu družstev – jednokolově, podmínkou je
účast na zahájení i vyhlášení
- OZ okresního kola MH a dorostu připravuje nově zvolená OORM
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- představen návrh OZ okresního kola dospělých (23.5.2015 stadión Lokomotiva)
- hlasování o znění OZ okresního kola dospělých:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
= seriál TFC – 6 soutěží (6 je závěrečná vč. Soutěže o pohár hejtmana (muži) a pohár
poslance R. Váni (ženy)); pravidla prozatím bez podnětu změny, návrh na ustanovení
vedoucího seriálu a to R. Máchy
- hlasování o vedoucím seriálu TFC v osobě R. Máchy:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi: 1
ad 6.)
- účetní schodek OSH Ol. za rok je 350tis. (odpisy časomíry), rozpočtově byl vyrovnaný
- proběhla kontrola vyúčtování dotací – vše v pořádku
- SD OSH OLK posunuto na 16/4/2015
- SP OSH odsouhlasilo, že VV KSH se rozšíří o 1 člena z každého OSH (celkem tedy
13členů – 5 starostů, 5 členů za OSH a 3 vedoucí KOR)
- pozvánka na jednání ohledně Junior univerzity v J. Koupelích; služební cesta V. Švubové
- hlasování o služební cestě do J. Koupelí:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7.)
- Ing. D. Číhal – prezentuje názor, že návrh osob pro volby náměstků starostky OSH na SD
sborů by se měl vycházet z počtu obdržených hlasů
Návrh usnesení z jednání VV dne 10. 3. 2015
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení
- informace o plnění úkolů SDH
- informace k průběhu příprav shromáždění delegátů SDH
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- OZ okresního kola dospělých pro rok 2015
- R. Máchu jako vedoucího seriálu TFC pro rok 2015
- služební cestu do Jánských Koupelí k účasti na jednání ohledně Junior univerzity
v Olomouci, dne 10. března 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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