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 3.11. 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Ing. David Číhal, br. Mojmír Dostál, br.
Tomáš Otruba, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,

Omluveni:

br. Ing. Martin Žouželka, br. Roman Mácha, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Jiří
Čepelák, br. Mgr. Alois Švancara

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,
Zprávy o činnosti OOR za rok 2015 a plán práce OOR a VV OSH na 1-4/2016
Čerpání rozpočtu 1-10/2015 , návrh rozpočtu na rok 2016
Jmenování inventarizační komise
Kontrola příprav SP SDH 14.11.2015
Příprava AZH 17.12.2015
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: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Tomáš Otruba
Volba návrhové komise:
Volba ověřovatelů zápisu:
se. Lenka Trnková, br. Ing. Lukáš Pluháček
Hlasování o přijetí návrhu obsazení zapisovatele a pracovních komisí
pro: 7
proti: 0

zdrželi se: 0

2.) Kontrola usnesení:
44/15 splněno - vedoucí odborných rad odevzdali roční zprávu o činnosti na OSH do 31.10.2015
45/15 v trvání
3.) Starostka OSH vyzvala vedoucí OOR, aby vypracovali plán práce a odevzdali do posledního
zasedání VV v tomto roce 2015.
Starostka rozešle emailem všem členům OSH plán činnosti na 1-5/2016.

4.) Starostka seznámila členy VV s finanční situací, hospodařením a čerpáním rozpočtu 1-10/2015.
Příjmy byly navýšeny o 50.000,-. Čerpání rozpočtu probíhá dle plánu.
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5.) návrh inventarizační komise:
se. Dáša Bartoňková, br. Jan Konar, br.Ing. Žouželka, br. Jiří Mach
Inventury provedeny do 31.1.2016.
6.) Příprava SP SDH 14.11.2015, přípravy jsou téměř hotové. Pozvánky s programem byly rozeslány
všem představitelům SDH a hostům. Celkovou zprávu bude číst starostka OSH , ve které budou
zakomponovány všechny zprávy jednotlivých rad.
Na SP dorazí host krajského úřadu Mgr. Alena Hložková, která bude mít vstup formou
prezentace ohledně nového systému žádostí o dotace, ve kterém nás seznámí s pravidly a postupy
podání žádostí.
Zástupci OSH budou mít sraz již v 7:00hod.
7.) Setkání Aktivu zasloužilých hasičů proběhne 17.12. v KD Družba Uničov v 16:00hod. br. Rozsíval
nás seznámil s organizací AZS. Svoz pro účastníky zajištěn, občerstvení taktéž včetně kulturního
programu.
8.) - br. Mojmír Dostál seznámil VV s programem a diskusními příspěvky z jednání preventistů v Praze
- se. Lenka Trnková seznámila VV s průběhem zkoušek vedoucích mládeže, který proběhl v Třemešku.
zúčastněných vedoucích 83
- 7-8/11 proběhly v Přibyslavi zkoušky vedoucí I. a obhajoba rozhodčích
- starostka vyzvala VV, aby se vyjádřil k termínu konání okresního kola v PS 2016, dále bylo navrženo,
aby o tomto bodě bylo rozhodnuto na SP.
- jedná se o o termínu pořádání Českého poháru (9.7.2016?)
- starostka OSH nás seznámila s jednáním na shromáždění starostů, které proběhlo v Praze
9.) se. Marcela Vystrčilová oslovila VV OSH ohledně propagace svého dětského tábora s hasičskou
tématikou na stránkách OSH. Tábor je určen jak pro mladé hasiče tak i nehasiče. VV rozhodl, že
schvaluje propagaci na stránkách OSH:
10) Diskuse proběhla u každého bodu jednotlivě.

11) Návrh usnesení vypracovaný návrhovou komisí:
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Návrh usnesení z VV konaného dne 3.11.2015
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání – všechny úkoly splněny
- informace vedoucích odborných rad, za radu velitelů informace sdělila starostka OSH
- informace starostky ke zkouškám odbornosti Hasič III., II., I. a Preventista III., II.
- návrh plánu činnosti OSH na 1 – 4 / 2016
- pořádání Českého poháru je s otazníkem, stále se mění termín konání pro Olomouc
- čerpání rozpočtu za 1 – 10 / 2015 je dle plánu s malými odchylkami
- inventury OSH dle zákona musí proběhnout nejpozději do 31.1.2016
- příprava SP SDH na 14.11.2015, je téměř hotova
- příprava AZH na 17.12.2015 probíhá dle plánu
- příspěvky ostatních členů VV
- informaci starostky se shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
- informaci br. Zipse z ústředí a o komoře velitelů
- příspěvek br. Konara
- diskusní příspěvky ke školení vedoucích MH

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- návrh VV, aby se na SP SDH rozhodlo o termínu konání okresního kola PS pro rok 2016
- jmenování inventarizační komise a jejího vedoucího
- vyvěšení upoutávky se. Vystrčilové na tábor nejen pro mladé hasiče na stránky OSH

3. Ukládá
46/15 - vedoucím OOR vypracovat plány práce do prvního jednání VV v lednu 2016
Z: vedoucí OR
T: 1. jednání VV v roce 2016
47/15 – inventarizační komisi provést inventury majetku OSH Ol.
Z: br. Ing. M. Žouželka
T: do 31.1.2016

Vypracovala návrhová komise
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