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 13. října 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. Tomáš Otruba, br. Karel
Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara

Omluveni:

br. Ing. Martin Žouželka, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR, br. Jaroslav Rozsíval –AZH, br. Jiří Zips - člen VV SHČMS

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
Informace Závěrečné vyhodnocení Ligy MH - 27.9.2015, ZPV 10.10.2015
Informace TFC + HE - 19.9.2015
Setkání starostů a velitelů okrsků - 24.9.2015, zkoušky Hasič III. + II. - 21.11.2015, školení revizorů,
pokladníků a prevence
Příprava SP SDH 14.11.2015 Příkazy
Informace garantů okrsku
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.
Hlasování o přijetí programu jednání:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Tomáš Otruba, br. Karel Šmoldas
Hlasování o přijetí návrhu obsazení zapisovatele a pracovních komisí
pro: 10
proti: 0

zdrželi se: 0

2.) Nákup klíčů k montáži sportovních překážek – SPLNĚNO
Účast 3 členů OORP při organizaci závěrečného kola TFC a HE – NESPLNĚNO
Příprava SP SDH OSH Olomouc – V JEDNÁNÍ
3.) Vedoucí OORM podala informace o průběhu závěrečného vyhodnocení ligy MH v Olomouci a o
BZPV v Tršicích. V příštím roce je nutné přihlášky na BZPV zasílat přes e-mail OSH Olomouc a
nepoužívat k přihlášení družstev osobní e-mail vedoucí OORM.
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4.) Závěr TFC + HE - proběhl 19.9. na stadionu Lokomotiva Olomouc. Byly podány informace o průběhu
soutěží. Do budoucna nutno řešit částečné vyrovnání poměru cen kategorií mužů a žen.
5.) Setkání starostů a velitelů okrsků proběhlo 24. 9. v Černovíře. Předány informace o průběhu setkání –
viz zápis z jednání.
Školení revizorů a pokladníků proběhne 15.10. v Černovíře.
Školení prevence proběhne 6.11. v zasedací síni HZS v Olomouci.
Zkoušky Hasič III, II a I proběhnou 19.11. místo bude včas upřesněno. Organizačně vše zajištěno.
6.) Příprava SP SDH – shromáždění se uskuteční 14.11.2015. Vedení pracuje na přípravě materiálů.
Schůzi povede br. Ing. Lukáš Pluháček. Vedoucí OOR mají povinnost zaslat na OSH do 30.10.
závěrečné zprávy o činnosti svých rad. Z důvodu realizace výkopových prací na příjezdové komunikaci
k hasičské zbrojnici v Černovíře a v souvislosti s předpokládaným vyšším počtem vozidel, která bude
nutno zaparkovat, je změněno místo konání setkání na Příkazy.
7.) Setkání Aktivu zasloužilých hasičů proběhne 17.12. v Uničově. Prostory zajištěny zdarma. S vedením
města Uničov zajištěny upomínkové předměty pro zúčastněné. Kulturní vystoupení zajistí po domluvě
děti ZŠ Troubelice.
8.) Podány informace garantů okrsků z již uskutečněných okrskových kol v PS. Soutěž okrsku Příkazy
nebyla nahlášena na OSH.
9.) přednesen návrh na udělení Medaile sv. Floriana br. Mojmíru Dostálovi
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 10
proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na udělení děkovného listu SDH Příkazy a na udělení vyznamenání obci Příkazy za
významnou spolupráci při zajišťování akcí OSH.
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na udělení poděkování sborům, které se podíleli na zajištění propagační jízdy SH ČMS.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o přijetí návrhu
Vedoucí OORM žádá VV o úhradu nákladů spojených s cestou na školení vedoucích a rozhodčích
mládeže, které proběhne v termínu 31.10. – 1.11. v Přibyslavi a zúčastní se ho 4 členové.
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Přednesen návrh na zakoupení 10 ks knihy o Propagační jízdě SH ČMS. Tyto výtisky budou věnovány
významným partnerům OSH.
Hlasování o přijetí návrhu
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Řešena stížnost SDH Nenakonice na vyřazení sportovních družstev mladých hasičů z hodnocení Ol.
ligy MH. Dne 9.9. byl OKRR doručen podnět k prošetření postupu OORM při vyloučení sportovních
družstev MH. Předseda OKRR přednesla návrh odpovědi na tento podnět. Tento návrh byl na zasedání
VV projednán a vzat na vědomí.
Rušení sborů, které nevykazují činnost – jde o sbory KOVÁŘOV, TOVEŘ, ŽEROTÍN a
MORAVSKÁ HUZOVÁ Garanti okrsků, které sdružují tyto sbory, mají za úkol v těchto sborech jednat
a administrovat ukončení sborů do 15.11.2015. Starostka OSH rozešle dotčeným garantům podklady
pro zrušení těchto sborů.
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Garantům sborů uložena povinnost spolupráce se sbory za účelem sběru dat pro tvorbu knihy k 15
letému výročí založení Ol. kraje.
Školení vedoucích mládeže proběhne 17. – 18.10. v Oskavě – Třemešku, přihlášeno 85 účastníků.
Nutno rozeslat slíbený dokument Veřejné vystupování hasičů na sbory okresu.
Starostka OSH zdůraznila nutnost předávání správných informací jednotlivým SDH ze strany členů VV.
Pro členy VV bude za tímto účelem uspořádáno školení.
OORM doporučeno zařazení soutěže Ol. drak do Ligy MH OSH Olomouc.
Redaktorka Hasičských novin navštíví v termínu 20. – 21.10. OSH za účelem přípravy reportáže
o činnosti a spolupráci sborů a okrsků.
V plánu příprava školení pro starosty sborů, týkající se legislativy, předpisů a stanov SH ČMS.
Přednesena možnost podání návrhů na ocenění „Křesadlo roku“. Termín podání do 30.10.2015.
10) Diskuse proběhla u každého bodu jednotlivě.
Starostka OSH děkuje všem členům VV, kteří se pravidelně zúčastňují soutěží pořádaných OSH.
Zároveň děkuje br. Zbyňku Brázdilovi, br. Karlu Šmoldasovi, br. Jaroslavu Rozsívalovi a br. Mojmíru
Dostálovi za jejich aktivní práci pro OSH Olomouc
11) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
v Olomouci, dne 13. října 2015

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

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

Zápis ověřil: br. Tomáš Otruba

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

br. Karel Šmoldas

.............................................
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Usnesení z VV konaného dne 13.10. 2015
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – OORP úkol nesplněn, ostatní úkoly splněny
- informace vedoucí OORM k závěrečnému vyhodnocení ligy MH a k BZPV MH
- poděkování starostky OSH br. Brázdilovi, br. Šmoldasovi, br. Rozsívalovi a br. Dostálovi za jejich
aktivní práci pro OSH Olomouc
- informace starostky k závěrečné soutěži TFC + Han. Extraligy, setkání starostů a velitelů okrsků
v Černovíře a ke zkouškám Hasič III., II. a I.
- informaci o přípravě SP SDH v Příkazích
- příspěvky garantů okrsků a ostatních členů VV
- příspěvek vedoucího AZH o přípravě setkání ZH v Uničově dne 17.12.2015
- informaci vedoucího OKRR k podnětu prošetření postupu vyloučení kolektivu MH SDH Nenakonice
z ligy MH pro rok 2015
- odpověď OKRR pro SDH Nenakonice
- přípravu vzdělávacího školení pro nové starosty SDH
- informaci o zrušení sborů v okrese
- informaci o možnosti podání návrhu na ocenění „Křesadlo roku“
- informaci o sběru dat pro knihu o SDH v kraji
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- udělit děkovný list SDH Příkazy
- udělit poděkování sborům, které se podíleli na zajištění propagační jízdy po okrese
- odsouhlasený návrh na vyznamenání
- příspěvek na dopravu OORM, na školení do Přibyslavi
- nákup 10 ks knih pro OSH o letošní propagační jízdě
3. Ukládá
44/15 - vedoucím odborných rad vypracovat roční zprávu o činnosti a zaslat ji na OSH do 31.10.2015
Z: vedoucí OOR
T: 31. říjen 2015
45/15 – garantům okrsků pod které spadají SDH Kovářov, Toveř, Žerotín a Moravská Huzová započít
administrativní zrušení těchto sborů
Z: příslušní garanti
T: ihned
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