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 10. dubna 2018 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Zbyněk Brázdil,
br. Jiří Čepelák, br. Mojmír Dostál, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka

Omluveni:

br. Pavel Hlavinka, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Mgr. Alois Švancara, br.
Petr Bartuněk,, br. Ing. David Číhal, br. Tomáš Otruba, br. Roman Mácha,

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 z jednání OOR, průběh příprav Ligy, okresních kol
4. Schválení OZ na Okresní kolo v PS, hry Plamen a dorostu
5. Příprava dne seniorů 21.června- Přáslavice
6. PO očima dětí 29. května 2018-zasedačka
7. Organizační a různé
8. Diskuse
9. 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.
Hlasování o předneseném programu jednání:
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Ing. Lukáš Pluháček
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál,
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Alois Švancara, br. Pavel Hlavinka.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 10
proti: 0

zdrželi se: 0

2. Kontrola plnění přijatých usnesení:
Přijatá usnesení z posledního jednání byla SPLNĚNA
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3. Informace z jednání OOR, průběh příprav Ligy, okresních kol
- OKRR – předseda OKRR podal informace k výkladu stanov – forma úplnost zápisu z konaných schůzí
- OORP – br. Mojmír seznámil členy VV s výsledky POOD. Dále podal informace z jednání rady
s možností doplnění členů do rady – pomoc při prodeji na akcích pořádaných OSH Olomouc
- OORR – br. Hlavinka seznámil členy VV s prací rady a s přípravami TFA a okresního kola. Dále byly
podány informace ke konání TFA 3.5.
Hlasování o OZ TFA a okresního kola:
pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o nominaci rozhodčích na krajské kolo konané v Třinci:
pro: 10
proti: 0

zdrželi se: 0

- OORM - podány informace k pořádání Ligy mladých hasičů, CTIF - vše zajištěno. Příprava
proběhne v sobotu, hodnocení celostátní hry „PLAMEN“ (13. 5. 2018, Lokomotiva), Okresní kolo
dorostu (25. 5. 2018, Bělkovice-Lašťany). Dále bylo požádáno o proplacení cestovních náhrad.
Hlasování o proplacení cestovní náhrad:
pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

AZH – příprava na setkání ZH olomouckého kraje, které se bude konat v Jeseníků dne 17.5.
2018. Nutnost zajistit dopravu pro ZH.
4. Schválení OZ na Okresní kolo v PS, hry Plamen a dorostu
Hlasování o OZ TFA a okresního kola:
pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Hlasování o OZ celostátní hry „PLAMEN“:

Hlasování o OZ okresního kola dorostu:
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5. Příprava dne seniorů 21.června- Přáslavice
Přípravy dne seniorů probíhají dle plánu.

6. PO očima dětí 29. května 2018-zasedačka
Proběhne vyhodnocení okresního a krajského na adrese okresního sdružení v zasedačce.
7. Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o vyznamenání:
pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Dne 12. 4. 2018 v 10 hod proběhne Shromáždění představitelů OSH olomouckého kraje. Byly navrženi
delegáti na toto shromáždění a tito byli schváleni
Hlasování o delegátech na shromáždění představitelů OSH olomouckého kraje :
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
OORR navrhla ke schválení rozhodčí na krajské kolo v PS konané v Třinci.
Hlasování o rozhodčích:
pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

Dne 26.5. proběhne setkání historických praporů v Brně na výstavišti. Podány informace k této akci.
VV souhlasí s účastí na tomto setkání a ukládá OORR zajistit praporečníka.
Starostka podala informace k plesu OSH. Kladně byla hodnocena příprava i průběh samotného plesu.
Příští ročník by se měl konat v sobotu, aby bylo více času na přípravu.
Starostka informovala o tom, že se bude konat setkání starostů OSH v Přibyslavi.
7. Diskuze:
Starostka přednesla návrh průběhu oslavy založení ČSR, která se bude konat 22. 9. 2018 na Horním
náměstí v Olomouci. Ráno se začne bohoslužbou v kostele svatého Mořice, poté slavnostní nástup a
dekorace praporů na náměstí a přemístění na atletický stadion Lokomotiva.
Během jednání se ke všem bodům bylo možné vyjádřit a diskutovat.
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7.) Usnesení a závěr:
Návrh usnesení z VV konaného dne 10. 4. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informace vedoucích odborných rad o jejich činnosti, br. Kanára, br. Dostála,
br. Hlavinky a sestry Trnkové
- informace starostky o dění v okrese
- informace starostky o kladech a záporech pořádaného plesu OSH
- přípravu dne seniorů v Přáslavicích
- termín společného vyhodnocení okresního a krajského kola soutěže POODM
- br. Dostál nás seznámil s výsledky okresního kola soutěže POODM
- informaci starostky o přípravě setkání ZH v Jeseníkách
- OSH souhlasí s účastí na setkání historických praporů v Brně dne 26. 5. 2018
- diskusní příspěvky členů VV a br. Kanára

2. schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- propozice TFA a Okresního kola v PS
- rozhodčí na krajskou soutěž v PS v Třinci
- cestovní příkaz pro radu mládeže na nákup cen do soutěží
- OZ Okresního kola hry Plamen a dorostu
- navržené delegáty a náhradníky na SP OSH olomouckého kraje
- dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá
- OORR zajistit praporečníka na setkání historických praporů v Brně dne 26. 5. 2018
Z: vedoucí OORR
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Zapsal:

br. Ing. Lukáš
Pluháček

Správnost ověřil:

……………………………

……………………………
br. Alois
Švancara

br. Pavel Hlavinka
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