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 5. června 2018 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

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

Omluveni:

se. Lenka Trnková.

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR.

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 o okresních kolech Plamene, dorostu a PS
Vyhodnocení POOD 29. 5. 2018
Příprava dne seniorů
Schválení OZ Olomoucký drak
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: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk,
Volba návrhové komise: br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál,
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Karel Šmoldas, br. Tomáš Otruba.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Starostka OSH zajistí místo pro předání cen soutěže POOD – SPLNĚNO.
OORM vypracuje organizační zabezpečení pro školení vedoucích MH – TRVÁ DO 31.7.2018.
OORR vypracuje písemné OZ Okresního kola v PS s konkrétními úkoly a jmény – SPLNĚNO.
3.) Informace o okresních kolech:
PLAMEN – 13. 5. 2018, účast 31 kolektivů MH, výsledky soutěže uveřejněny na webu OSH,
zdůrazněna absence technické čety. Byla řešena časová náročnost soutěže s ukončením ve večerních
hodinách. V souvislosti s podmínkami nájmu stadionu je nutno realizovat všechny disciplíny v jednom
dni. Dále řešena možná změna v počtu pokusů jednotlivých disciplín za účelem urychlení průběhu
soutěže.
Na krajské kolo soutěže postupují SDH Trusovice a SDH Hlubočky.
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DOROST – 25. 5. 2018, účast 8 SDH – 17 jednotlivců, na krajské kolo soutěže postupují vítězové
každé kategorie.
POŽÁRNÍ SPORT – na okresním kole v PS účast 5 družstev kategorie mužů a 5 družstev kategorie
žen. Vytknuta absence zdravotní služby po zahájení soutěže. Na krajském kole bude OSH reprezentovat
v kategorii mužů SDH Náměšť na Hané a v kategorii žen SDH Hlubočky. Výsledky uveřejněny na
webu OSH.
Krajského kola soutěže Plamen a Dorost se jako rozhodčí za OSH zúčastní se. Trnková a br. Pazdera,
Brázdil, Spáčil a Šmakal.
Podán návrh na úhradu cestovních nákladů (1 vozidlo) pro rozhodčí, které OSH Olomouc vyšle na
krajská kola soutěží v požárním sportu mládeže a dospělých. Úhrada cestovních nákladů dle předchozí
věty se výborem OSH schvaluje do dovolání.
Hlasování o předloženém návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
4.) Vyhodnocení POOD 29. 5. 2018:
Pro vyhodnocení byly zajištěny prostory Obřadní síně olomoucké radnice na Horním nám, kde proběhlo
současně vyhodnocené okresního i krajského kola soutěže. Zástupce OSH Olomouc, Vendula
Dostálová, získala v republikovém kole soutěže v kategorii literární 3. místo.
Podán návrh na proplacení příspěvku na dopravu vedoucímu OORP na vyhodnocení celorepublikového
kola soutěže POOD, které proběhne 22. 6. 2018 v Přibyslavi.
Hlasování o předloženém návrhu:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
5.) Příprava Dne seniorů:
Setkání ZH a seniorů proběhne 21. 6. 2018 od 16.00 hodin v KD Přáslavice. Organizační záležitosti
zajištěny. Ze strany SDH je nutné do 18. 6. 2018 nahlásit na OSH počty členů, kteří se této akce
zúčastní.
6.) Schválení OZ Olomoucký drak:
Soutěž proběhne 16. 9. 2018 na stadionu Lokomotiva Olomouc. Předložen návrh OZ soutěže.
Hlasování o předloženém návrhu OZ:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
7.) GDPR:
V souvislosti s novým nařízením byla přednesena ustanovení dokumentu „Doporučení pro pobočné
spolky SH ČMS“ a byl představen nový formát Přihlášky a evidenční karty člena SH ČMS. Dále byl
řešen způsob přihlašování nových členů ve spolupráci s OSH. Zdůrazněna nutnost skartace papírových
kartoték s citlivými údaji členů v jednotlivých SDH. Dále bely dohodnuty termíny setkání jednotlivých
okrsků se starostkou OSH. Přihlášky – evidenční karty členů SH ČMS nutno ze strany SDH vyplnit
a odevzdat na OSH do 31.7.2018.
Vedení OSH uložena povinnost plnit úkoly, související s aplikací GDPR do praxe, zejména úprava
kanceláře OSH.
V souvislosti s citovaným nařízením zmíněno uveřejnění nového formuláře na webu OSH – Návrh na
vyznamenání, který je v souladu se směrnicí. Návrhy, podané na starém formuláři, nebudou ze strany
OSH přijímány.
8.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:
tel.: 737 908 221

pro: 13
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zdrželi se: 0
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Vznesen požadavek na uzavření kanceláře OSH v termínu 11. - 13. června 2018 z důvodu čerpání
dovolené.
Hlasování o přijetí požadavku:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
Přednesen požadavek na zapůjčení dvou překážek pro SDH Dolany pro pořádání soutěže. Překážky
musejí být navráceny neporušeny.
Hlasování o schválení požadavku:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
Proběhla diskuse ohledně funkčnosti OORM a snížení počtu členů této rady. V této souvislosti starostce
uložena povinnost svolat společnou schůzi vedení OSH se členy OORM a hledat řešení problémů
OORM.
Proběhla diskuse, týkající se organizace školení vedoucích MH v Jánských Koupelích. Připomenut
termín vypracování nového OZ školení vedoucích MH, které musí OORM předložit OSH do 31.7.2018
Vedoucí OKRR, br. Jan Konar, zdůraznil nutnost dodržení termínů stanovených OSH pro plnění nejen
administrativních povinností jednotlivými sbory.
Starostka OSH poděkovala členům SDH Troubelice a Velká Bystříce za zajištění svozu členů na setkání
AZH v Jeseníku.
9.) Diskuse:
V diskusi řešeno možné zavedení nového seriálu soutěží OSH Olomouc v disciplínách běh na 60 (MH)
a 100 m překážek. Starostka a OORR pověřeny řešením tohoto návrhu.
Starostka OSH poděkovala br. Mojmíru Dostálovi a členům OORP za vzorné plnění povinností
souvisejících se zajištěním stravy a dalších organizačních záležitostí na všech okresních kolech soutěží
v PS.

10.) Usnesení a závěr:

tel.: 737 908 221
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e-mail: osh.olomouc@seznam.cz
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Návrh usnesení z jednání VV OSH Olomouc konané 5. 6. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – bod 2 v trvání do 31. 7. 2018, bod 1 a 3 splněno
- informace o průběhu a připomínkách k uskutečněným okresním kolům Plamene, Dorostu a PS
dospělých na stadionu Lokomotiva Olomouc.
- Plamen – jak zkrátit dobu závodu, rodiče si stěžují na pozdní příjezdy dětí domů
- PS dospělých – ještě byly nějaké chyby, nutno poučit se a posunout se dál
- informaci o průběhu vyhodnocení soutěže POODM dne 29. 5. 2018 na radnici, poděkování patří panu
Janu Langrovi za zprostředkování prostor pro dané vyhodnocení.
- informaci vedoucího rady prevence, že soutěžící za OSH Olomouc Vendula Dostálová získala
v republikovém kole soutěže POODM 3. místo v literární soutěži
- informaci o průběhu příprav dne seniorů v Přáslavicích dne 21. 6. 2018
- informaci o účasti rozhodčích za OSH Olomouc na krajské soutěži Plamene a dorostu
- informace starostky OSH k GDPR, výklad pokynů z ústředí
- informaci o potřebné úpravě kanceláře dle pokynů GDPR
- diskusní příspěvky členů VV a br. Konara
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- OZ Olomoucký drak
- dovolenou v kanceláři OSH ve dnech 11. 6. až 13. 6. 2018
- vedoucímu OORP příspěvek na cestu do Přibyslavi na vyhodnocení republikového kola soutěže
POODM 2018 dne 22. 6. 2018
- příspěvek na dopravu pro rozhodčí, které vysílá OSH Olomouc na krajská kola v PS a hry Plamen – do
odvolání
- zapůjčení dvou překážek pro SDH Dolany pro pořádání běžecké soutěže
- dodané návrhy na vyznamenání
3. Ukládá
- svolat společnou schůzku vedení OSH a OORM
Z: starostka OSH
T: do září
- promyslet možnost pořádání seriálu pěti soutěží v běžeckých disciplínách 60 a 100 m s překážkami pro
příští rok
Z: vedoucí OORR a OKRR
T: do října
- promyslet možnost pořádání seriálu pěti soutěží v běžeckých disciplínách 60 a 100 m s překážkami pro
příští rok
Z: vedoucí OORR a OKRR
T: do října
- plnit úkoly, související s aplikací GDPR do praxe, zejména úprava kanceláře OSH.
Z: vedení OSH
T: do září

Zapsala návrhová komise
tel.: 737 908 221
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Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Karel Šmoldas

……………………………

br. Tomáš Otruba

……………………………

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

