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 14. srpna 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. Ing. Lukáš Pluháček,
br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara, br. Ing. Martin Žouželka.

Omluveni:

br. Pavel Hlavinka, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba.

Hosté:

br. Jaroslav Rozsíval – vedoucí aktivu ZH.

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 garantů okrsku
Kontrola příprav soutěže Ol. drak a Závěru ligy MH
Kontrola příprav oslavy 22. září
Schválení OZ ZPV a programu školení vedoucích mládeže
GDPR
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastimila Švubová, přivítala přítomné členy VV a hosta a zahájila schůzi.
Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
Hlasování o předneseném programu jednání:
pro: 11
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. Mgr. Alois Švancara.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Zajištění společného jednání vedení OSH se členy OORM – V PLNĚNÍ.
Řešení případné organizace seriálu běžeckých soutěží OORM a OORR – V PLNĚNÍ.
Plnění úkolů související s aplikací GDPR do praxe – V PLNĚNÍ.
3.) Informace garantů okrsků:
Podány informace o soutěžích, které garanti navštívili.
4.) Kontrola příprav soutěže Ol. drak a Závěru ligy MH:
OZ soutěže Ol. draka připraveno, nutno doplnit místo konání soutěže z důvodu dočasného uzavření
stadionu Lokomotiva Olomouc.
OZ akce Závěr ligy MH – organizační záležitosti akce zajištěny.
Obě OZ budou schváleny dodatečně.
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5.) Kontrola příprav oslavy 22. září:
Předložen návrh pozvánky a plakátu na akci. Řešena organizace a průběh celé akce. Koordinaci akce
zajistí br. Žouželka a br. Mácha. Starostka zajistí urgenci potvrzení účasti jednotlivých SDH na této
akci.
Zástupce HZS požádal o možnost předání medailí svým pracovníků na této oslavě.
Hlasování o možnosti předat medaile HZS:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
6.) Schválení OZ ZPV a programu školení vedoucích mládeže:
Předložen návrh OZ ZPV – Horka nad Moravou 13.10.2018
Hlasování o předloženém návrhu OZ:
pro: 11
proti: 0
Předložen návrh OZ školení vedoucích mládeže – Troubelice 27.10.2018
Hlasování o předloženém návrhu OZ:
pro: 11
proti: 0

zdrželi se: 0
zdrželi se: 0

7.) GDPR:
V souvislosti s novým nařízením byly jednotlivým sborům rozdány nové evidenční karty. Sbory navrací
podepsané karty na OSH většinou s chybami, přeškrtnutými nebo přelepenými údaji. Na některých
kartách chybí povinné údaje. Takovéto karty jsou jednotlivým SDH vraceny k opravě.
Nakoupeny kartotéky pro uložení karet. V důsledku realizace úkolů, souvisejících s novým nařízením
GDPR jsou pracovníci kanceláře OSH neúměrně zatíženi nárůstem administrativní zátěže.
Garantům okrsku uložena povinnost vyžadovat správnost údajů na kartách.
8.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:

pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Vedoucí OORP požaduje sjednání schůzky se zástupcem odboru prevence HZS Olomouc za účelem
zajištění lektorů pro školení preventistů. Schůzku zajistí starostka OSH společně s vedoucím OORP.
V případě úrazu člena SDH, který bude následně uplatňovat odškodné od pojišťovny, které má sjednáno
SH ČMS, je nutné zaslat záznam o úrazu na OSH do dvou pracovních dnů, jinak nárok na pojistné
zanikne.
Doručena nabídka na kurz výcviku řidičů JSDH v Bochoři u Přerova. Po zjištění ceny bude rozeslána.
Starostka OSH informovala o plánované návštěvě zástupců Středočeského kraje, která proběhla 13. září
v Olomouci. Pro zástupce Středočeského kraje bylo připraveno setkání se zasloužilými hasiči, prohlídka
hasičské zbrojnice a prohlídka města.
9.) Diskuse:
V diskusi řešen problém s organizací soutěží OSH v návaznosti na dočasné uzavření stadionu
Lokomotiva Olomouc. Byly řešeny možné prostory pro organizaci soutěží.
Starostka OSH poděkovala členům SDH Troubelice za příslib zajištění překážek na PÚ CTIF a ŠPD
při školení vedoucích MH.
Vedoucí AZH poděkoval starostce OSH za organizaci dne seniorů, jehož úroveň i počet účastníků každý
rok stoupá.
Starostka OSH informovala členy, že na oslavě 100 let Československa, která proběhne 28. září v Praze
bude KSH Ol. kraje reprezentovat Vojtěch Žák, který také absolvuje všechna secvičná cvičení.
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Starostka informovala členy, že podzimní SP SDH proběhne v Příkazích.
10.) Usnesení a závěr:
Návrh usnesení z jednání VV OSH Olomouc konaného 14. 8. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – bod 2 z květnového jednání splněn, body z červnového jednání jsou v trvání do
31. 9. 2018 a do 30. 10. 2018
- informace garantů okrsků o dění v okrscích
- informaci o průběhu příprav soutěže Ol. Draka a Závěr ligy MH, pro Ol. Draka se hledá náhradní areál
v Olomouci, stadion Lokomotiva uzavřen pro rekonstrukci
- informaci o průběhu příprav Oslav 22. září, na soutěž se opět hledá náhradní areál
- informaci starostky o plnění úkolů vyplívajících z GDPR
- informaci o nabídce kurzu pro řidiče zásahové jednotky, po zjištění ceny se nabídka rozešle na sbory
- informace starostky o návštěvě ze Středočeského kraje
- diskusní příspěvek br. Dostála s požadavkem sjednání pracovní schůzky s členy odboru prevence HZS,
důvod - zajištění lektorů pro školení odbornosti preventista
- diskusní příspěvky členů VV

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- OZ ZPV
- program školení vedoucích MH
- dodané návrhy na vyznamenání
- umožnění předání medailí HZS svým pracovníkům v rámci oslav organizovaných OSH Ol.

3. Ukládá
- sjednat společnou schůzku starosty OSH, br. Dostála a zástupce odboru prevence HZS Ol. kraje
Z: starostka a br. Dostál

T: do konce září
Zapsala návrhová komise.

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………

br. Jiří Čepelák

……………………………
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