SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
tel.: 737 908 221 www.oshol.hasici-ol.cz e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc,
konaného dne 3. května 2018 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Hosté: br. Jan Konar – předseda OKRR
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Informace o přípravách Okresních kol Plamene, Dorostu a PS
4. Příprava vyhodnocení POODM 29. 5. 2018
5. Příprava dne seniorů
6. Rozpočet na rok 2018, plán čerpání
7. Organizační a různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
1.) Zahájení
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: 7, proti: 0, zdrželi se: 0
Volba zapisovatele: br. Mojmír Dostál,
Volba návrhové komise: br. Mojmír Dostál,
Volba ověřovatelů zápisu: br. Pavel Hlavinka, br. Karel Šmoldas.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0,
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
- vše SPLNĚNO
3.) Informace o přípravách Okresních kol Plamene, Dorostu a PS:
- starostka nás informovala o odezvách na okresní kolo CTIF. Tekoucí nové nástřikové terče,
toto je povinnost rozhodčího disciplíny si zkontrolovat před soutěží všechno nářadí. Terče
budou zaslány na reklamaci. Dále byly připomínky na stravu, párky bez chuti a syrové. Br.
Dostál reagoval na to, že syrové být nemohly, již z výroby jdou tepelně zpracované, studené
by neměly být, vždy se čekalo, až budou ohřáté. Dále byla připomínka, že stravenky byly pro
soutěžící děti a ne pro vedoucí, kteří si na tyto stravenky chodili pro jídlo.

- starostka tímto děkuje odborné radě prevence, revizní radě a zvláště br. Dostálovi za dobrou
organizaci a zdárný průběh prodejního stánku na okresním kole - CTIF.
- na Okresní kolo Plamen budou na jídlo pro soutěžící a rozhodčí bagety, zajištěno cca 600
kusů
- se. Trnková byla omluvena a zaslala písemné vyjádření k CTIF a k přípravě okr. kola
Plamen
- písemná příprava rady mládeže na Plamen je dobrá a přehledná
- br. Hlavinka informoval o přípravách na okresní kolo v PS dospělých. Dále informoval o
soutěži TFA. Zde byla kritika k účastníkům TFA u RCO, kteří se do dané soutěže
přihlašovali. Nechávali přihlášení na poslední chvíli a pak už byla startovní listina plná. Start
si vynucovali u příslušníků HZS, přitom soutěž u RCO byla soutěž otevřená a jen časy se
započítávali do postupu na MČR . Starostka toto kritizovala, následně byl chaos s pořadím na
soutěži TFA u RCO Olomouc. Bude řešeno na radě represe.
- rada represe doladí písemnou přípravu na Okresní kolo v PS podobně, jak má rada mládeže.
4.) Příprava vyhodnocení POODM 29. 5. 2018
- vyhodnocení okresního a krajského kola soutěže POODM se uskuteční 29. 5. 2018, místo
předávání ocenění se ještě upřesní, starostka se dotáže na magistrátu, zda by to nešlo tam.
5.) Příprava dne seniorů
- starostka nás informovala o průběhu příprav na den seniorů v Přáslavicích, dne 21. 6. 2018,
skoro vše je zajištěno, ještě nutno rozeslat pozvánky hostům.
6.) Rozpočet na rok 2018, plán čerpání
- starostka nás informovala o čerpání rozpočtu, vše probíhá dle schváleného plánu.
7.) Organizační a různé
- starostka nás informovala o příspěvcích do olomouckých novin, každý měsíc se tam bude
dávat příspěvek o sborech, které mají kulatá a půlkulatá výročí anebo jsou něčím výjimečné
- na přehlídku praporů SHČMS do Brna je účast následující: s praporem KSH má být
tříčlenná stráž a s praporem OSH má být jednočlenná stráž, bílé rukavice dostanou účastníci
na místě.
- starostka nás informovala o průběhu Shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi
8.) Diskuse:
Br. Jan Konar se zmínil o přípravě školení vedoucích MH, že rada mládeže má úkol
z loňského roku zaslat včas s předstihem organizační zabezpečení daného školení, to vyplývá
do konce července.
Starostka informovala o potřebě zajištění jednoho auta na svoz zasloužilých hasičů na krajský
aktiv do Jeseníků.
V průběhu jednání se ke všem bodům diskutovalo

7.) Usnesení a závěr:
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informaci o přípravách Okresních kol Plamene, Dorostu a PS
- informaci o přípravě vyhodnocení okresní a krajské soutěže POODM 29. 5. 2018
- informaci o přípravě dne seniorů v Přáslavicích dne 21. 6. 2018
- informaci o čerpání finančních prostředků
- informace starostky OSH o dění v okrese, kraji a ústředí
- diskusní příspěvky členů VV a br. Konara

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá
- starostce OSH zajistit místo pro předávání ocenění soutěže POODM 2018
Z: starostka OSH
T: co nejdříve
- radě mládeže, vypracovat organizační zabezpečení pro školení vedoucích MH
Z: rada mládeže
T: do 31. 7. 2018
- radě represe vypracovat písemné zabezpečení na Okresní kolo v PS dospělých s konkrétními
úkoly, aby se vědělo, kdo za co zodpovídá
Z: rada represe
T: do příštího VV

Zapsal: br. Mojmír Dostál ……………………………
Správnost ověřil:
br. Pavel Hlavinka …………………………...
br. Karel Šmoldas ……………………………

