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SDRUŽuNÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
okresní sdruženíhasič ol-,oMouc
Schw eitzerova 9lr 779 00 Olomouc

ZAPIS

Z mimo ádného jednání V konného v boru Okresního sdruženíhasičri Olomouc,
konaného dne 30. rpna 2018 v jednací síni HZS Olomouckého kraje
P ítomni:

Vlastimila Švubová, br. Ing. ZbyněkBréadil, br. Mojmír Dostál, br. Ing. Lukáš Pluháček,
br. Mgr. Alois Švancara, br. Ji í Čepelak, br. Karel Šmoldas,br. Roman Mácha, br. Tomáš
Otruba, br. Ing. David Čitrat

Omluveni:

se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Ing.

Hosté:

br. Jan Konar

se.

-p

edseda

Martin Žouže\ka,br. Pavel Hlavinka

OKRR

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.)

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ově ovatel zápisu
Kontrola plnění p ijat ch usnesení
Informace o soutěži k 100. q ročízaložení republiky
Informace o setkání sboru okresu olomouc

Yyznamenáni
OrganizačníaŇzné
Diskuse
Usnesení azávér

Starostka OSH Olomouc, se. Vlastmila Švubová p ivítala p ítomnéčleny VV a hosty azahájila schrizi.
Úvodem oznátmíIa, že jednáni bylo svoláno mimo ádně.
proti: 0
pro: 10
zdrželi se: 0
Hlasování o p ijetí programu jednáníz
br. In g. Zbyněk Brázdil
Volba zapisovatele:
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál
Volba ově ovatelri zápisu: br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Mgr. Alois Švancara
Hlasování o p ijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
proti: 0
pro: 10
zdrželi se:

0

2.) Kontrola plnění p ijaf ch usnesení:

Zajišténíspolečného jednání vedení OSH se členy OORM - V PLNĚNÍ.
Řešení p ípadnéorganizace seriálu běžec fch soutěžíOORM a OORR - V
Plnění rikolri související s aplikací GDPR do praxe - V PI,NĚNÍ.

PLNĚNÍ.

3.) Informace o soutěži k 100. v ročíza|oženiČeskoslovenska:
P íprava v běhu, organizaěně zajistí členovéOORR a OORP, soutěž proběhne na stadionu
polytechnická Olomouc, Rooseveltova

47 2.

Hlasování o schválení organizačního zabezpečení: pro: 10

teI.3 737 908

221

SS

vrwvy.o hol.hasici-ol.cz

proti: 0

zdrželi se: 0

e-mail : osh. olomouc@se znam.cz

SDRužENíH,lslčůčncH, MoRAvyA sLEzsKA
okresní sdruženíhasič ol-,oMouc
Schw eitzerova 9lr 779 00 Olomouc

4.) Informace

o setl*ínísborri okresu Olomouc:

P íprava v běhu, organizačně zajistí členovéVV OSH a OORR, setkrání proběhne na Horním náměstí po
mši, poté p jde pruvod p es Dolní náměstí do Kate inské ulice. Bratr Švancara informuje Městkou
policii o trase pruvodu.

5.) Vyznamenání:
OSH nawhuje udělit Pamětní medaili ke 100. vyročízaloženi Československa osobám, které se
v}znamně zasloužili o spolupráci kraje, magistrátu,IZS a OSH Olomouc. Tyto medaile budou p edány
během setkání prapor na Horním náměstí.
proti: 0
pro: 10
zdrželi se: 0
Hlasování o p ij etí návrhu:

6.) Organizačnía rrizné:

W

OSH Olomouc schvaluje nákup vycházkov; ch uniforem pro
pro: 10
Hlasování o p ijetí návrhu:

se.

Švubovou abt.Máchu.
proti: 0
zdrŽeli se: 0

7.) Diskuse:
Brat Máchamirltlmožrost uspo ádat školenía zkoušky na odbomost Hasič III, p ípadně Hasič II.
OSH ukládá OORR do konce zé í zorgantzovatt5rto zkoušky.

8.) Usnesení azávérzvypracovan náwhovou komisí:
1.

Bere na vědomí
- kontrolu plněn ch usnesení - splněno
- k mísfu konání Olomouckého draka zajištěn areál SDH Chvá]kovice
- informace k pruběhu oslav 22. zé i, zqišténstadion SŠpolytechnická O omouc, Rooseveltova472
- Informace členri

W

2. Schvaluje
- progrcm dnešního jednání
- pracovní komise dnešníhojednání
- OZ slavnostního setldní sboru okresu Olomouc p i p íležitostil00. v ročívzniku Československa
- OZ soutěžep ip íležitosti100. v ročívzniku Československa
- nawžen seznam pro udělení pamětních medailí k 100. v ročívzniku Čskoslovenska
- nákup uniforem pro 2 členy OSH Olomouc

W

3.

Ukládá
??t18 - informovat městskou policii
Z: br. Švarr. ďra

W

o konání prťrběhu oslav
T: 14. 9. 2018

k 100. v roěí vzniku Československa

??l18 - zorganizovat zkoušky na odbornost Hasič III, p ípadně Hasič II.
Z: OORR
T: 30. 9. 2018
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SDRUŽnNÍ HaSlČŮ ČECHO MORAVY A SLEZSKA
okresní sdruženíhasič oloMouc
Schweitzerova 9Ir779 00 olomouc

g. Zbyněk BrázďíI

Zapísovatel:

br.

Ově ovatelé zápisu:

br. Ing. Lukáš Pluháček

In

br. Mgr. Alois Švanc ara

tel. z 737 908
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