SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc

ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 9. června 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. Ing. Lukáš Pluháček,
br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka

Omluveni:

br. Tomáš Otruba, br. Mgr. Alois Švancara

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR
br. Jaroslav Rozsíval – aktiv ZH

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Rozpočet na rok 2015, plán čerpání
POOD 18.6.2015
Zhodnocení ligy MH., Okresní kolo hry Plamen, Okresní kolo v PS, Český pohár
Příprava setkání seniorů a ZH v Myslechovicích 25.6.2015
Informace garantů okrsků
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastmila Švubová přivítala přítomné členy VV a hosty a zahájila schůzi.
Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí programu jednání:
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál a br. Zbyněk Brázdil
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. Lukáš Pluháček a br. Ing. Martin Žouželka
Hlasování o přijetí návrhu obsazení zapisovatele a pracovních komisí
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) V plnění:
Splněno:

18, 19, 20, 21, 24 / 15
- koncese na prodej alkoholu
23, 25, 26, 27, 28, 29 / 15

3.) Rozpočet 2015 – byly podány informace o čerpání rozpočtu OSH
Dotace na MTZ – podán návrh na profinancování dotačních prostředků formou nákupu sportovního
materiálu pro potřeby OSH.
Hlasování o přijetí návrhu použití dotace MTZ
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc
4.) POOD – 18.6. v 16:00 hodin proběhne v budově HZS slavnostní vyhodnocení v rámci okresu i kraje. Je
předjednána také prohlídka prostor budovy HZS, autorům oceněných prací rozeslány pozvánky na
slavnostní vyhodnocení. Na tomto vyhodnocení zajistí OORP projekci oceněných prací. Pozvánky
zaslané autorům prací z Blatce a Hluboček se nepodařilo doručit. Do termínu slavnostního vyhodnocení
budou tito autoři informováni.
Probíhá také literární soutěž
5.) Liga MH – proběhly 4 soutěže, průměrná účast 60 družstev vč. kategorie přípravka, vše běží bez
problémů. Průběžné výsledky jsou rozesílány.
Okresní kolo dorost – proběhlo 17.5. Okresní kolo Plamen – proběhlo 24.5. Obě soutěže uspořádány
na stadionu Lokomotiva. Organizační zajištění i průběh bez problémů. Výsledky byly rozeslány a jsou
uveřejněny na webových stránkách OSH.
Předložen návrh OZ soutěže Olomoucký drak ke schválení.
Hlasování o schválení OZ soutěže:
pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Okresní kolo v PS a Český pohár – zdůrazněn nedostatek členů (rozhodčí, sčítací komise), kteří se
podíleli na organizaci soutěží, vedoucí OORV apeluje na členy VV, aby ze svých sborů zajistili členy,
kteří jsou ochotni pomoci s organizací těchto soutěží. V následujících letech bude nutno při organizaci
těchto soutěží rozdělit organizační činnost na úseky s vlastními kompetentními a odpovědnými
vedoucími.
OSH budou na krajském kole reprezentovat starší žáci z Trusovic a Náměště na Hané, družstvo
dorostenek z Hluboček a 5 jednotlivců. V kategorii mužů a žen budou OSH reprezentovat družstva
z Hluboček.
6.) Setkání seniorů a ZH - proběhne ve čtvrtek 25.6.2015 od 16:00 hodin v Myslechovicích. Pozvánky na
setkání rozeslány. Občerstvení zajištěno. Nutnost nahlášení počtů zúčastněných členů ze strany
jednotlivých sborů do 20.6.2015. Dovoz svých členů si zajistí jednotlivé sbory samostatně. Účast členů
VV v civilu nutná.
7.) Informace garantů okrsků
Oslava 130. výročí založení SDH Babice – 13.6.2015 – zúčastní se se. Vlastimila Švubová
Oslava 140. výročí založení SDH Dlouhá Loučka – 13.6.2015 – zúčastní se br. Roman Mácha a br. Petr
Bartuněk
8.) Organizační a různé
Propagační jízda SH ČMS – 29.6. od 18:00 hodin v Olomouci na náměstí. Účast členů VV ve
vycházkových stejnokrojích nutná. Pozvánky rozeslány. V souvislosti s propagační jízdou budou na
společnou schůzi 16.6.2015 od 16:30 hodin svolání zástupci dotčených obcí. Zajištěna hudba i výroba
slavnostních stuh. Mládí hasiči předvedou ukázku sportovní činnosti – zajistí se. Lenka Trnková a Br.
Zbyněk Brázdil. Garanti mají za úkol informovat i propagační jízdě své okrsky.
Sjezd SH ČMS – delegáti sjezdu: se. Vlastimila Švubová, br. Ing. David Číhal, br. Mojmír Dostál, br.
Roman Mácha, br. Ing. Martin Žouželka. Náhradník – br. Jan Konar.
Doručen návrh smlouvy, poskytující možnost zisku provizí z nákupů sborů OSH u společnosti
Alerion. Smlouva bude ze strany OSH podepsána.
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Podána žádost na uzavření sekretariátu OSH v období 27.7. – 9.8. z důvodu čerpání dovolené.
Hlasování o přijetí návrhu na uzavření kanceláře: pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na vyplacení příspěvků sportovním družstvům mladých hasičů a dospělých, která budou
OSH reprezentovat na krajském kole soutěží v PS. Každému družstvu bude poskytnut příspěvek 1 000,Kč na cestovní náklady spojené s účastí na krajských soutěžích.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu na příspěvek:
9). Proběhla obsáhlá diskuse ohledně nového modelu postupu družstev na okresní kolo soutěží v PS. Za
tímto účelem budou k jednání svoláni starostové a velitelé jednotlivých okrsků OSH.
Starostkou OSH upozornila na nebezpečí šíření milných informací členům sborů ze strany
neinformovaných členů OOR.
Při hlídání překážek na stadionu lokomotiva, došlo v nočních hodinách vinou silného větru k převrácení
zobrazovací jednotky časomíry a k poškození displeje časomíry. Oprava displeje časomíry probíhá.
V souvislosti s organizací soutěží OSH je nutné nasdílet jednotlivé notebooky prezence a sčítací komise
pomocí sítě WIFI pro hladší přenos vyhodnocovaných dat.
Starostka OSH podala informace ze setkání zástupců krajů s ministrem vnitra a předsedou vlády.
Členové VV mají do dalšího jednání VV promyslet možnosti garážování vozidla časomíry (sanitka).
10) Usnesení a závěr
V Olomouci 9. června 2015

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Zápis ověřil:

br. Ing. Lukáš Pluháček

……………………………

br. Ing. Martin Žouželka

……………………………

br. Mojmír Dostál

……………………………

Br. Zbyněk Brázdil

……………………………

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
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Návrh usnesení z VV konaného dne 9. 6. 2015
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – úkoly splněny, nebo jsou v plnění
- informaci o čerpání rozpočtu
- informaci vedoucího OORP o průběhu soutěže POOD, předání cen za okresní a krajské kolo se uskuteční
18. 6. 2015 na HZS Olomouc
- informaci vedoucí OORM k průběhu soutěží ligy MH
- informaci vedoucí OORM k průběhu okresního kola hry Plamen a okresního kola postupové soutěže
dorostu, okres budou reprezentovat na krajském kole v Prostějově starší žáci Trusovic a Náměště na Hané,
družstvo dorostenek z Hluboček a 5 jednotlivců
- informaci k průběhu okresního kola v PS, okres budou reprezentovat na krajském kole v Přerově ženy a
muži z Hluboček
- informaci k průběhu soutěže ČESKÝ POHÁR
- přípravu setkání hasičů seniorů a ZH v Myslechovicích dne 25. 6. 2015
- informaci starostky k průběhu návštěvy zástupců krajů u ministra vnitra
- informace k „Propagační jízdě SH ČMS“ a doprovodného programu
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- nákup materiálu potřebného k pořádání soutěží z prostředků dotace MTZ
- ve dnech 27. 7. – 9. 8. 2015 bude na sekretariátu dovolená – sekretariát bude uzavřen
- částku 1000,- Kč pro každé družstvo, které bude reprezentovat okres na krajských kolech hry Plamen,
dorostu a v PS, delegovaným rozhodčím proplatit cestovní náklady na 1 automobil
- OZ na soutěž Olomoucký drak (60 m překážek pro děti)
3. Ukládá
30/15 - OORV prodiskutovat nový model postupu družstev na okresní kolo soutěží v PS, předloženo nové
schéma, svolat starosty a velitele okrsků a prodiskutovat s nimi, úkol trvá
Z: br. R. Mácha
T: srpen 2015
31/15 - upozornit na literární soutěž s tématikou hasičů pořádanou HZS
Z: členové VV
T: do příští VV
32/15 - členům VV oslovit členy ve svém okolí, zda by byli ochotni pracovat ve sčítací komisi a časomíře na
soutěžích pořádaných OSH, smyslem je vytvořit zkušený tým
Z: členové VV
T: do příští VV
33/15 - členům VV oznámit ve svých okrscích informaci o setkání hasičů seniorů a ZH v Myslechovicích
dne 25. 6. 2015 tak, aby byla zajištěna široká účast
Z: členové VV
T: 19. 6. 2015
34/15 - projednat se sbory, přes jejichž obec propagační jízda povede, program
Z: starostka OSH + vedoucí OORV
T: 19. 6. 2015
35/15 - připravit ukázky práce s mladými hasiči na „Propagační jízdu SH ČMS“ pro program na náměstí v
Olomouci
Z: vedoucí OORM + Z. Brázdil T: 19. 6. 2015
36/15 - členům VV oznámit ve svých okrscích informaci o „Propagační jízdě SH ČMS“ a doprovodném
programu
37/15 - zjistit možnost garážování vozidla časomíry OSH (sanitky)
Z: členové VV
T: září 2015
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