SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc
Volební období 2015 – 2020

ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil,
br. Jiří Čepelák, br. Ing. David Číhal, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba, br. Ing.
Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara

Omluveni:

br. Ing. Martin Žouželka

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval– vedoucí aktivu ZH

Program:

.

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení, kontrola usnesení z SD SDH Ol.
Určení garantů okrsků
POOD
Průběh příprav Ligy MH., Okresní kolo hry Plamen, Okrsková kola, Okresní kolo v PS
Příprava setkání seniorů a ZH v Myslechovicích
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc se. Vlastmila Švubová přivítala členy VV a hosty a zahájila schůzi.
Hlasování o přijetí programu jednání:
pro: 12
proti: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál a br. Zbyněk Brázdil
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Tomáš Otruba a br. Ing. Lukáš Pluháček
Hlasování o přijetí návrhu obsazení pracovních komisí:
pro: 12
proti: 0

zdrželi se: 0

zdrželi se: 0

2.) všechny body z minulých zápisů vč. organizace plesu OSH jsou splněny, nebo jsou v plnění.
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3.) Návrh garantů jednotlivých okrsků OSH Olomouc:
JMÉNO GARANTA

PŘIDĚLENÉ OKRSKY

br. Tomáš Otruba

Náměšť na Hané, Senice na Hané

br. Ing. Zbyněk Brázdil

Pod Jedovou, Břuchotín, Hanácký

br. Ing. Lukáš Pluháček

Bouzov, Slavětín

br. Ing. David Číhal

Příkazy, Bílá Lhota

br. Ing. Martin Žouželka

Domašov nad Bystřicí, Štěpánov

br. Mgr. Alois Švancara

Drahanovice, Těšetice, Hněvotín

br. Mojmír Dostál
br. Jiří Čepelák

Dub nad Moravou
Velká Bystřice, Tršice

br. Karel Šmoldas

Náklo, Nasobůrky, Tři Dvory

br. Roman Mácha

Království

br. Petr Bartuněk

Troubelice, Dlouhá Loučka, Uničov

VV ukládá garantům úzce spolupracovat s veliteli a starosty jednotlivých okrsků.
Členové OORV sdělí garantům termíny okrskových kol soutěží v PS u jednotlivých okrsků, bude-li tyto termíny
znát.
Hlasování o přijetí návrhu přidělení okrsků garantům:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
4.) Požární ochrana očima dětí – propozice soutěže byly rozeslány, vedoucí OORP podal informace
o průběhu soutěže, vyhodnocení soutěže proběhne 16.4.2015 v jednací síni HZS Ol. kraje za účasti členů OORP a
dvou členů OORM.
5.) Liga MH – rozeslány pravidla ligy s vyznačením změn
- OORM rozhodla o plnění disciplíny PÚ jednokolově
MH CTIF 2015 - rozeslány propozice na soutěž
- soutěž CTIF proběhne 18.4. 2015 ve Velkém Újezdě, přípravu soutěže zajistí OORM
Termíny dalších soutěží OORM:

17.5. - okresní kolo Dorost - Olomouc Lokomotiva
24.5. - okresní kolo Plamen – Ol. Lokomotiva
5.9. - Olomoucký Drak - Olomouc Lokomotiva
10.10. - ZPV – Tršice
Hlasování o přijetí předložených OZ soutěží MH:
pro: 12
proti: 0

zdrželi se: 0

Okrsková kola v PS. Na přihlášce není nutný otisk razítka obce, postačí otisk razítka SDH. Organizační zajištění
soutěže okrskového kola
ČESKÝ POHÁR – pravidla ČP vydána, zbývá dopracovat OZ, poháry zajistí se. Vlastimila Švubová a
br. Roman Mácha.
OORM a OORV vypracují společný požadavek na poháry a medaile do soutěží.
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6.)

Setkání seniorů a ZH - proběhne ve čtvrtek 25.6.2015 od 16:00 hodin v Myslechovicích. Pozváni budou
všichni senioři OSH Olomouc (členové nad 60 let) a zasloužilí hasiči. Dovoz svých členů si zajistí jednotlivé
sbory samostatně. Počet zúčastněných nahlásí domovské sbory předem. Garanti okrsků zodpovídají za sdělení
termínu a místa konání setkání.

7.)

Vedení OSH Olomouc bude v tomto volebním období pracovat v následujícím složení:
se. Vlastimila Švubová – starostka OSH Olomouc
br. Ing. Martin Žouželka – I. náměstek – styk s veřejností, aplikace centrální evidence, web OSH
br. Ing. Lukáš Pluháček – II. náměstek – kultura
br. Roman Mácha – III. náměstek – sport, doprava
Hlasování o přijetí návrhu obsazení vedení OSH:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrhy na vyznamenání: Pracovní skupina pro přípravu návrhů vyznamenání před jednáním VV bude v tomto
volebním období pracovat v následujícím složení: se. Vlastimila Švubová a br. Jaroslav Rozsíval.
Hlasování o přijetí návrhu složení prac. skupiny:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrhy na vyznamenání:
Miroslav Hanajík, Jan Horváth, Tomáš Kuchař, Jaromír
Vovesný, Lenka Pospíšilová, Marcela Košutková, Lukáš
ČU OSH
Treutner, Tomáš Treutner, Josef Horváth, Jindřich
Protivánek, Zdeněk Pospíšil, Jiří Keclík,
SDH Vojnice
Břetislav Keclík, Jan Kuchař, František Procházka, Patrik
Pospíšil, Michal Pospíšil, Lukáš Koukal, Marcela
ZPP
Keclíková,Zdeněk Horvát,
Josef Mičulka
SDH Daskabát
M sv. Floriána
Hlasování o přijetí návrhů na udělení vyznamenání:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Finanční hospodaření OSH – podán následující návrh na způsob fin. hospodaření OSH
Fond starostky OSH Olomouc – 10 000,- Kč / rok
Rozhodování o nákupu – starostka OSH samostatně do 5 000,- Kč, vedení OSH do 10 000,- Kč,
s nutností následného schválení nákupu členy VV.
Výše pokladní hotovosti OSH Olomouc – podán návrh na navýšení částky, kterou je možno mít
uloženou v trezoru OSH na 100 000,- Kč s tím, že doba uložení této částky bude stanovena na dle
aktuálních požadavků na nejkratší možnou.
Hlasování o přijetí návrhů fin. hospodaření:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Junior univerzita – zatím nahlášeno 11 dětí z OSH Olomouc – kraj má 32 míst, účastnický poplatek 1 000,Kč / osobu. Podán návrh na úhradu 50% nákladů z prostředků OSH Olomouc, v současné době tedy 500,- Kč /
osobu.
Hlasování o přijetí návrhu částečné úhrady nákladů:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Propagační jízda SH ČMS – ustanovena přípravná skupina ve složení: br. Ing. Martin Žouželka, br. Roman
Mácha a se. Vlastimila Švubová.
Termín 29. 6. – 4. 7. 2015. Štafetu převezme OSH v Bruntále.
Hlasování o obsazení pracovní skupiny:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Dovolená v kanceláři OSH Olomouc – starostka navrhuje schválení dovolené v termínu 3. a 4. 4. 2015
Hlasování o přijetí návrhu dovolené:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na použití služebního vozidla na cestu na školení pořádaná SH ČMS v Přibyslavi.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Profil OSH Olomouc na Facebooku – byl podán návrh na zřízení profilu s názvem OSH Olomouc na
Facebooku. Uveřejňovány budou pouze informace odsouhlasené starostkou OSH.
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Hlasování o přijetí návrhu:

pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na používání služebního vozidla starostkou OSH Olomouc dle nastavených pravidel. Kontrolu
používání vozidla bude pravidelně kontrolovat III. náměstek, br. Roman Mácha. Namátkově bude kontrola
prováděna také členy OKRR.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
8)

Zrušení 2 SDH, které nepracují – SDH Žerotín a Kovářov – bude řešit vedení OSH a o výsledku jednání bude
informovat členy VV na následující schůzi.
Nákup nové tiskárny do kanceláře OSH – před nákupem nutno zjistit nejvýhodnější nabídku v poměru cena –
kvalita tisku. Na příští schůzi VV předloží návrhy br. Ing. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál, br. Tomáš Otruba
a br. Mgr. Alois Švancara.
Připomenuta nutnost referenčního listu pro řízení služebního vozidla pracovnicí kanceláře OSH Olomouc a
prodloužení pracovních smluv vedoucí kanceláře a pracovnici kanceláře OSH Olomouc.
Předseda OKRR velmi kladně zhodnotil prostory konání, organizaci a průběh SD SDH OSH Olomouc.
Dále doporučil členům pracovní skupiny pro přípravu vyznamenání konzultovat konkrétní návrhy na
vyznamenání s garanty jednotlivých okrsků.
Starostka OSH podala informace o dění v SH ČMS, KSH a OSH. Starostka poděkovala všem, kteří se zúčastnili
I. Hasičského plesu OSH a pomáhali s jeho realizací.
Vedoucí AZH podal informace o činnosti v AZH.
Všem členům VV byly předány dekrety o zvolení do funkce člena VV OSH Olomouc.

9)

Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
Návrh usnesení z VV konaného dne 31. 3. 2015

1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – úkoly splněny, nebo jsou v plnění
- členové OORV si zajistí účast svých delegátů na okrskových soutěžích v PS
- informaci vedoucího OORP o průběhu soutěže POOD, vyhodnocení se uskuteční
16. 4. 2015 v zasedací místnosti HZS Ol. kraje
- informaci vedoucí OORM k přípravě soutěží ligy MH a okresního kola hry Plamen
- informaci vedoucího OORV k okresnímu kolu v PS
- poděkování starostky OSH členům VV za nezištnou pomoc při pořádání I. Hasičského plesu
- poháry na soutěž ČESKÝ POHÁR zajistí br. Mácha a se. Švubová,
- vedoucím OORM a OORV předat na OSH seznam požadovaných pohárů tak, aby se mohly nakoupit na celý rok pro
veškeré soutěže
- určeným osobám zajistit informace k nákupu nové tiskárny pro OSH Olomouc
- přípravu setkání hasičů seniorů a ZH v Myslechovicích dne 25. 6. 2015
- informaci vedoucího AZH
- informaci vedoucího OKRR
- informaci starostky k dění v SH ČMS, KSH a OSH
- předání dekretů všem členům VV
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- připomínky členů VV a odborných rad ke zlepšení internetových stránek a možnou úpravu internetové adresy pro
jednodušší dosažení
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV (zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
- určení garantů okrsků pro následující volební období, viz příloha
- dovolenou na OSH Olomouc ve dnech 3. a 4. 4. 2015
- OZ soutěží předložených vedoucí OORM
- složení vedení OSH Olomouc ve složení starostka OSH a 3 náměstci
- skupinu pro kontrolu návrhů vyznamenání ve složení starostka OSH a br. Rozsíval
- fond starostky OSH ve výši 10 000,- Kč na kalendářní rok
- samostatné rozhodování o možnosti nákupu starostce do výše 5 000,- Kč
- rozhodování o možnosti nákupu vedení OSH do výše 10 000,- Kč
- možnost výše uložené částky v trezoru v kanceláři OSH až do výše 100 000,- Kč, pokud možno v co nejkratším
časovém úseku
- účastníkům junior univerzity uhrazení až 50% účastnického příspěvku, nyní 500,- Kč na účastníka
- ustanovení přípravné skupiny pro „Propagační jízdu SH ČMS“
- používání služebního vozidla starostce OSH dle nastavených pravidel, kontrolu bude pravidelně provádět 3.
náměstek br. Mácha a namátkově OKRR
- cestu služebním vozidlem do Přibyslavi na školení pořádané SH ČMS
- udělení odsouhlasených návrhů na vyznamenání
- zřízení účtu „OSH Olomouc“ na internetových stránkách Facebook, kde se budou zveřejňovat pouze věci, které
odsouhlasí starostka OSH Olomouc
3. Ukládá
13/15 - všem členům nového VV a členům odborných rad plnit si svědomitě svěřené úkoly, kvalitně reprezentovat
OSH Olomouc a SH ČMS – trvale
14/15 - nahlásit požadavky členů VV a OOR na stejnokrojové doplňky pro splnění požadavku stejnokrojového
předpisu
15/15 - Tomáši Otrubovi úzce odborně spolupracovat s OORV
16/15 - Zbyňku Brázdilovi úzce odborně spolupracovat s OORM
17/15 - OORV a OORM vypracovat společný požadavek nákupu medailí a pohárů do soutěží
18/15 - starostce OSH a Ing. D. Číhalovi zajistit akci setkání seniorů
19/15 - vedení OSH zajistit prodloužení pracovních smluv vedoucí kanceláře a pracovnici kanceláře OSH Olomouc
20/15 - vedení OSH zrušení 2 nefunkčních SDH (Žerotín a Kovářov)
21/15 - starostce OSH zajištění referenčního listu pro řízení služebního vozidla pracovnicí kanceláře OSH Olomouc

V Olomouci 31. března 2015
Zapsal:

br. Petr Bartuněk

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

Zápis ověřil:

br. Ing. Lukáš Pluháček

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

br. Tomáš Otruba

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

br. Mojmír Dostál

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

br. Zbyněk Brázdil

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

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
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