SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 13. března 2018 v jednací síni HZS Olomouckého 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. Ing. Martin Žouželka

Omluveni:

br. Pavel Hlavinka, br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Mgr. Alois Švancara

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace o konání VVH okrsků
Příprava plesu 23. března 2018
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastimila Švubová, přivítala přítomné členy VV a hosty a zahájila schůzi.
Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
Hlasování o předneseném 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. Jiří Čepelák, br. Karel Šmoldas.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
OORM provede úpravu pravidel ligy MH ve větě „nejvyšší orgán soutěže je OSH“ - SPLNĚNO
Starostka zjistí, jakým způsobem si mohou žádat sbory o pamětní medaile ke 100. výročí založení ČSR
- SPLNĚNO
Vedení OSH navrhne osoby, které by OSH mělo vyznamenat medailí ke 100. výročí založení ČSR
- SPLNĚNO
Členové VV zváží možnosti změny okresního webu - SPLNĚNO
Garanti okrsků nabídnou sborům možnost zajištění technické čety na akci PYROCAR 2018
- SPLNĚNO
3.) Informace o konání VVH okrsků:
Garanti okrsků informovali VV o průběhu navštívených VH okrsků. V souvislosti s připomínkami z VH
řešena intenzita zasílání e-mailu ze strany OSH sborům. Starostce OSH uložena povinnost při odesílání
e-mailů tyto vždy specifikovat názvem v položce „předmět“. Na VH předběžně řešeno slučování
okrsků.
tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz
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4.) Příprava plesu 23. března 2018:
Podrobně řešeno obsazení pracovních pozic a ostatních organizačních záležitostí. Starostka požádala
přítomné o pomoc s navážením cen a zboží na ples v pátek 23.3. v 9:00 hodin. Sraz před plesem v RCO
v 17:30.
Podán návrh na nákup „zavařovacího hrnce“ pro přípravu horkých nápojů na akcích OSH.
Hlasování o koupi hrnce:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na nákup cen do tomboly plesu OSH – table a mobilní telefon v ceně do 8 000 Kč
Hlasování o koupi darů do tomboly plesu:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
5.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:

pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Vznesen požadavek na nákup nového PC pro pracovníka kanceláře OSH. Současná technika je již
zastaralá a nevyhovující.
Hlasování o nákupu PC:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
OORM musela z důvodu obsazenosti stadionu Lokomotiva Olomouc nahradit plánovaný sobotní termín
konání soutěže CTIF MH novým termínem – neděle 22. dubna 2018.
Hlasování o změně termínu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 1
OORM provedla kontrolu sportovního materiálu pro disciplínu CTIF. Pro PÚ CTIF má OSH k dispozici
dva tunely. Z již dříve schváleného nákupu překážek CTIF bude tedy překážka „tunel“ vyškrtnuta.
Dále provedla OORM kontrolu odevzdaných registračních listů kolektivů MH. Sbory, které RL dosud
neodevzdaly, budou na tuto skutečnost upozorněny.
Medaile ke 100. výročí založení ČSR – OSH objedná 15 ks medailí, kterými budou oceněni
spolupracovníci OSH, kteří nejsou členy SH ČMS. Přednesen seznam těchto spolupracovníků.
6.) Diskuse:
Br. Jan Konar zmínil možnost zařadit do programu Oslavy 100 let Československa mši. Návrh ze strany
členů VV podpořen. Starostka OSH bude o této věci dále jednat.
Br. Jan Konar zjišťoval možnost nákupu MTZ pro mladé hasiče ve větším počtu s přijatelnější cenou.
Vedení OSH má již nákup MTZ předjednáno.
Proběhla diskuse ohledně programového vybavení kanceláře OSH.
V diskuzi dále řešena změna webu OSH. Zmíněna nepřehlednost webu. Přes tuto skutečnost jsou na
webu umístěny všechny aktuální dokumenty a informace. Za účelem zvýšení přehlednosti webu OSH
bude změněna struktura webu na stávající doméně HZS.

7.) Usnesení a závěr:

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz
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Návrh usnesení z VV konaného dne 13. 3. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informaci o konání VVH okrsků
- informaci o přípravě plesu OSH Olomouc konaného dne 23. 3. 2018 v RCO
- naplánování úkolů a obsazení pracovišť pro zajištění plesu
- informace starostky OSH o dění okrese
- diskusní příspěvky členů VV a br. Konara

2. schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- nákup várnice na ohřev vody
- nákup cen do tomboly na ples OSH
- OZ CTIF s upraveným termínem konání na neděli 22. dubna 2018
- nákup nového počítače do kanceláře OSH
- dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá
- kanceláři OSH v odesílaných emailech vždy vyplnit položku „předmět“
Z: starostka OSH
T: trvale

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Jiří Čepelák

……………………………

br. Karel Šmoldas

……………………………

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

