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. února 2018 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil, br. Ing. David Číhal, br.
Mojmír Dostál, br. Pavel Hlavinka, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba, br. Ing. Lukáš
Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka.

Omluveni:

se. Lenka Trnková, br. Mgr. Alois Švancara, br. Jiří Čepelák.

Hosté:

se. Dáša Bartoňková – členka OORM, br. Jan Konar – předseda OKRR,
br. Jaroslav Rozsíval – vedoucí aktivu ZH.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace o konání VVH SDH
4. Příprava SP SDH 3. března 2018 Příkazy
5. Schválení kalendáře soutěží v PS a mládeže
6. Příprava plesu 23. března 2018
7. Výsledek hospodaření a inventury 2017
8. Organizační a různé
9. Diskuse
10. 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.
Bylo navrhnuto dočasné propůjčení hlasovacího práva se. Dáše Bartoňkové, která zastupuje omluvenou
vedoucí OORM.
Hlasování o dočasném propůjčení hlasovacího práva:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Dále bylo hlasováno o předneseném programu jednání:

pro: 12

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. Ing. Lukáš Pluháček.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Vedení připraví materiály na SP SDH – SPLNĚNO.
Inventurní komise dokončí inventury majetku OSH – SPLNĚNO.
Garanti okrsků budou apelovat na sbory při účasti na VH sborů a okrsků, k dodržování legislativy ČR a
účasti na shromáždění představitelů sborů – SPLNĚNO.
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3.) Informace o konání VVH SDH:
Garanti okrsků informovali VV o průběhu navštívených VH sborů. Předneseny nahlášené termíny
konání VH okrsků. Konstatována špatná informovanost OSH o termínech VH ze strany SDH. Ve
sborech nutno apelovat na včasné zaslání pozvánek na VH.
4.) Příprava SP SDH 3. března 2018 Příkazy:
Prostory pro jednání zajištěny. Strava zajištěna. Materiály k jednání připraveny. Na program
shromáždění bude zařazen bod o slučování okrsků. Předložen návrh pozvánky na shromáždění.
Hlasování o předloženém návrhu pozvánky:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
5.) Příprava kalendáře soutěží v PS a mládeže:
Kalendář PS – předložen finální návrh kalendáře.
Hlasování o schválení návrhu kalendáře PS:

pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Kalendář mládež – předložen finální návrh kalendáře.
Hlasování o schválení návrhu kalendáře mládeže: pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
OORM uložena povinnost v roce 2019 předložit návrh kalendáře soutěží do lednového zasedání VV
OSH.
Předložen návrh pravidel Olomoucké ligy MH. Vedoucí OORM uložena povinnost upravit pravidla
v tom smyslu, že nejvyšším orgánem soutěže je OSH Olomouc.
6.) Příprava plesu 23. března 2018:
Podány informace o průběhu příprav. Mezi členy VV a vedoucí OOR rozděleny úkoly a povinnosti.
Bylo rozhodnuto o pronájmu míst k sezení pro hosty v prostoru kavárny.
7.) Výsledek hospodaření a inventury 2017:
Přednesen plusový hospodářský výsledek za rok 2017 a výsledek inventury majetku OSH. Zmíněny
podané žádosti o dotaci.
8.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:

pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Vznesen požadavek na nákup 2 ks monitorů pro potřeby kanceláře OSH. Nákup bude realizován
z dotačních prostředků.
Hlasování o přijetí požadavku:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Vznesen požadavek na nákup kávovaru na akce OSH.
Hlasování o přijetí požadavku:
pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Starostka podala informaci o přípravě akce, pořádané ke 100. výročí založení Československa, která
proběhne 22.9.2018 na Horním nám. v Olomouci. SH ČMS vydalo k tomuto výročí pamětní medaili.
Starostce OSH uložena povinnost zjistit pravidla pro případné udělení této medaile. Vedení OSH
uložena povinnost vypracovat seznam osob, které by OSH mělo uvedenou medailí vyznamenat.
Starostka informovala o připravovaném školení rozhodčích, které proběhne 10. března 2018
od 7:00 hodin v prostorách HZS Olomouc.
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Člen VV, br. Ing. David Číhal, informoval o přípravě školení řidičů. Letáky s podrobnějšími
informacemi budou rozdány na SP SDH.
Byla přednesena jména sborů, které nezaplatily v termínu členské příspěvky a neodevzdaly hlášení o
činnosti prostřednictvím aplikace Centrální evidence. Starostka aktivně urguje splnění těchto
povinností.
Dárcovství krve – akce bude vyhodnocena na SP SDH, kde vítězné SDH obdrží ocenění.
9.) Diskuse:
Proběhla široká diskuse ohledně slučování okrsků. Garanti okrsků mají za úkol sdělit zástupcům sborů,
že je toto slučování, v souvislosti s nutnou registrací okrsků a funkcionářů a s tím souvisejícími
povinnosti, žádoucí.

10.) Usnesení a závěr:
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Návrh usnesení z VV konaného dne 13. 2. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informaci o konání VVH sborů a okrsků
- informaci o přípravě SP SDH dne 3. 3. 2018 v Příkazích
- informaci o přípravě plesu OSH Olomouc konaného dne 23. 3. 2018 v RCO
- informaci o inventurách majetku OSH - hotovo
- výsledky hospodaření
- informaci k oslavám 100. výročí založení Československé republiky
- informaci o školení rozhodčích, které proběhne 10. března
- diskusní příspěvky členů VV
2. schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- hlasování zastupujícího člena OORM Dagmar Bartoňkové jako právoplatné
- pozvánku na SP SDH
- kalendář soutěží MH pro rok 2018
- kalendář soutěží v PS pro rok 2018
- nákup 2 monitorů do kanceláře OSH z dotace
- nákup kávovaru na akce OSH
- dodané návrhy na vyznamenání
3. Ukládá
- OORM provede úpravu pravidel ligy mladých hasičů ve větě „nejvyšší orgán soutěže je OSH“
Z: vedoucí OORM
T: do příštího jednání VV
- zjistit na ústředí jakým způsobem si mohou žádat sbory o pamětní medaile k 100. výročí založení
ČSR – zda jsou nějaká pravidla pro udělení této medaile
Z: starostka OSH Olomouc
T: do příštího jednání VV
- navrhnout osoby které by OSH mělo vyznamenat medailí k 100. výročí založení ČSR
Z: vedení OSH Olomouc
T: do příštího jednání VV

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Ing. Lukáš Pluháček

……………………………

br. Tomáš Otruba

……………………………
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