ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 11. srpna 2015 v kanceláři OSH Olomouc
Přítomni: se. Vlastimila Švubová, br. Ing. Zbyněk Brázdil, br. Jiří Čepelák, br. Ing. David
Číhal, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Ing. Martin Žouželka, br. Tomáš
Otruba, br. Mgr. Alois Švancara
Omluveni: se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Mojmír Dostál, br. Karel Šmoldas
Hosté: br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval – aktiv ZH, se. Dagmar
Bartoňková – zástupce OORM
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace z OORM
4. Informace garantů okrsků
5. Organizační a různé
6. Diskuse
7. 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.
Hlasování o přijetí programu jednání: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele: br. Ing. Zbyněk Brázdil
Volba návrhové komise: br. Ing. Martin Žouželka a br. Mgr. Alois Švancara
Volba ověřovatelů zápisu: se. Vlastimila Švubová a br. Jiří Čepelák,
Hlasování o přijetí návrhu obsazení zapisovatele a pracovních komisí
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
2) V plnění: 30, 32, 37 / 15
- koncese na prodej alkoholu
Splněno: 31, 33, 34, 35, 36 / 15
3) Informace z OORM
a) vyhodnocení Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku
byla předložena pozvánka, vzhledem k tomu, že ještě není upřesněn program s jedním
protagonistou vyhodnocení – škola z Karviné (nutno doplnit), bylo VV rozhodnuto schválit
pozvánku až na dalším jednání
Hlasování o přijetí návrhu schválit na příštím jednání
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
b) Závod požárnické všestrannosti – Plamen 2015 / 2016
byla předložena OZ, schválena s dodatky, startovné 50,- Kč / družstvo, stravu hradí OSH
Olomouc pro 10+1 osob
Hlasování o přijetí OZ
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
c) Dotace na MTZ – podán návrh na zakoupení kádě a základny potřeby OSH, zbytek použít
na zajištění stravy na BZPV.
Hlasování o přijetí návrhu použití dotace MTZ
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0

d) Olomoucký drak
Doprava překážek zajištěna, vedoucí OORP br. M. Dostál zajistí 6 členů a spolu s členy VV
pomohou se zajištěním hladkého průběhu závodu jako rozhodčí, případně další činností. Br.
R. Mácha připomene br. P. Klabačkovi zajištění časomíry na tuto soutěž (FT3) a oznámí,
jakou podporu časoměřič potřebuje (lidi, materiál). Kiosek zajišťuje okrsek Těšetice.
VV souhlasí s proplacením cestovného při zajišťování nákupu materiálu a cen pro tuto soutěž.
Hlasování o přijetí návrhu proplacení cestovného
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
4) Informace garantů okrsků
- Br. J. Rozsíval – informace o soutěži v Náměšti n. H.
- Br. Mgr. A. Švancara – informace o soutěži
- Br. Mgr. J. Čepelák – informace o soutěži ve Svésedlicích
- Pohřeb zasloužilého hasiče br. Satory – nízká účast, garanti budou apelovat na představitele
okrsků, aby na pohřby významných nebo zasloužilých členů (dříve aktivních a obecně
známých) zajistili adekvátní účast a pocty tak, aby mohlo být provedeno důstojné rozloučení.
5) Organizační a různé
- TFC v Olomouci 19. 9. – informace na příštím VV
- OSH nabízí SDH okresu možnost postavit si stánek s občerstvením na TFC v Olomouci
- školení pokladníků a předsedů revizních rad 15. 10. V 16 hodin v Černovíře
- informace z V. sjezdu SH ČMS, průběh jednání, výsledky voleb a závěry sjezdu

6) Diskuze
- informace ze setkání seniorů OSH Olomouc v Myslechovicích, široká účast (130 lidí),
spokojenost účastníků, vysoce hodnoceno, jak z SH ČMS tak i z kraje,
- informace ze setkání seniorů KSH Olomouc ve Slatinicích a Čechách pod Kosířem
- ples OSH, navrženo udělat společně s HZS, vzhledem k reakcím z SDH návrh na opětovné
uspořádání v příštím roce, do příštího VV rozmyslet zda uspořádáme a případně navrhnou
komisi pro přípravu plesu
- OORM předložila dopis s odpovědí na stížnost starosty SDH Nenakonice, VV plně
podporuje postoj OORM a souhlasí s odpovědí OORM na tuto stížnost.
Hlasování o zaslání odpovědi starostovi SDH Nenakonice
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
7) Usnesení a závěr
Usnesení z jednání VV dne 11.8. 2015

1. Bere na vědomí
- plnění usnesení k dnešnímu dni
- informace OORM
- informace garantů okrsků
- informace z pohřbu ZH br. J. Satory
- informace z bodu programu organizační a různé (15/10 proběhne školení pokladníků a
revizorů)
- informace z bodu programu diskuse

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- zapisovatele jednání br. Ing. Z. Brázdila
- ověřovatele zápisu se. V. Švubovou a br. J. Čepeláka
- návrhovou komisi ve složení br. Ing. M. Žouželku a br. Mgr. A. Švancaru
- schválit program vyhodnocení Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku na příštím
jednání VV
- organizační zabezpečení BZPV – Plamen 2015/2016
- využití dotace MTZ na zakoupení kádě a základny pro potřeby OSH, zbylé finance použít na
zajištění stravy na BZPV
- proplacení cestovních nákladů z důvodu zakoupení cen na závod Olomoucký drak
- znění odpovědi na stížnost SDH Nenakonice vůči pravidlům ligy MH v PÚ

3. Ukládá
38/15 – OORP výpomoc při soutěži Olomoucký drak
39/15 – trvale garantům okrsků apelovat na představitele okrsků a sborů, aby na pohřby
významných nebo zasloužilých členů zajistili adekvátní účast a pocty tak, aby mohlo být
provedeno důstojné rozloučení
40/15 – VV zvážit na příštím jednání VV nabídku HZS OLK o pořádání společného
hasičského plesu a případně navrhnou komisi pro přípravu plesu

V Olomouci 11. srpna 2015
Zapsal:

br. Ing. Zbyněk Brázdil

……………………………

Zápis ověřil: se. Vlastimila Švubová

………………………….....

br. Jiří Čepelák

…………………………….

Za návrhovou komisi usnesení ověřil:
br. Ing. Martin Žouželka

……………………………

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………

