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 9. října 2018v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

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

Omluveni:

br. Jiří Čepelák,br. Ing. Lukáš Pluháček,

Hosté:

br. Jan Konar – předseda OKRR,
br. Jaroslav Rozsíval, vedoucí AZH.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace vedoucí OORM, zpráva za rok 2018 a plán práce na rok 2019
Informace vedoucího OORR, zpráva za rok 2018 a plán práce na rok 2019
5.
Informace vedoucího OORP, zpráva za rok 2018 a plán práce na rok 2019
6. Kontrola příprav setkání starostů a velitelů okrsků 18. 10. 2018
7. Kontrola příprav ZPV 13. 10. 2018 a školení vedoucích mládeže 27. 10. 2018
8. Příprava na SD SDH OSH Olomouc
9. Výsledek hospodaření ¾ 2018
10. Jmenování inventarizační komise
11. Organizační a různé
12. Diskuze
13. 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.Dále oznámila, že jednání VV, plánované
na 11. 9. 2018 bylo z důvodu omluvy většího počtu členů zrušeno.
Hlasování o předneseném programu jednání:

pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk,
Volba návrhové komise: br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál,
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. David Číhal, br. Pavel Hlavinka.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
VŠE SPLNĚNO.
3.) Informace vedoucí OORM, zpráva za rok 2018 a plán práce na rok 2019:
Ol. drak – účast 252 závodníků (144 OL), průběh hodnocen kladně. Vedoucí OORM děkuje OORP
za zajištění presence na této soutěži.
Vyhodnocení Ligy MH – akce proběhla 23. 9. 2018 na Horním nám. v Olomouci, vyhodnoceno
65 družstev.
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Kalendář soutěží MH bude z důvodu hospitalizace vedoucí OORM předložen ke schválení v únoru
2019.
Zpráva o činnosti a plán práce předloženy.
4.) Informace vedoucího OORR, zpráva za rok 2018 a plán práce na rok 2019:
Oslava 100 výročí Československa – akce s předáváním stuh k historickým praporům sborů SDH
proběhla na Horním nám. v Olomouci 22. 9. 2018. Zdůrazněna vysoká úroveň této akce. Starostka OSH
poděkovala br. Romanu Máchovi za organizaci této akce.
Soutěž v požárním útoku ke 100. výročí vzniku Československa – proběhla 22. 9. 2018 na stadionu
SŠ polytechnická v Olomouci. Účast 14 družstev mužů a 10 družstev žen.
Zpráva o činnosti a plán práce budou předloženy dodatečně.
5.) Informace vedoucího OORP, zpráva za rok 2018 a plán práce na rok 2019:
OORP pracuje v počtu 5 členů + 2 členové s radou spolupracují. Rada mimo své běžné úkoly
zajišťovala pomoc při pořádání akcí OSH – občerstvení, presence závodníků.
V plánu školení odbornosti Preventista II a III.
Zpráva o činnosti a plán práce budou předloženy dodatečně.
6.) Kontrola příprav setkání starostů a velitelů okrsků:
Jednání proběhne 18. 10. 2018 v zasedací síni HZS Olomouc. Na programu bude GDPR, ustrojenost,
slučování okrsků a volba starosty SH ČMS.
7.) Kontrola příprav ZPVa školení vedoucích mládeže:
ZPV - proběhne 13. 10. 2018 v Horce nad Moravou, nahlášeno cca 100 hlídek, budou připraveny dvě
trasy, organizační záležitosti zajištěny.
Školní vedoucích mládeže – proběhne v Troubelicích 27. 10. 2018, OZ připraveno, vše zajištěno.
8.) Příprava na SD SDH OSH Olomouc:
Shromáždění proběhne 3. 11. 2018 od 8:30 v Příkazích.
Podán návrh na změnu SP SDH na SD SDH
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na počet delegátů SDH na SD OSH Olomouc – 1 delegát (nově zvolený, popř. využít
delegáta zvoleného na VH v roce 2014/2015)
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Přednesen návrh pozvánky na SD včetně programu jednání.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
9.) Výsledek hospodaření ¾ 2018:
Z důvodu nemoci pracovníka kanceláře OSH budou výsledky hospodaření za ¾ roku 2018 předneseny
na dalším jednání VV.
10. Jmenování inventarizační komise:
Inventury musejí být provedeny do 31. 12. 2018. Přednesen návrh na složení inventarizační komise:
Předseda:
Jan Konar
Členové:
Bartoňková Dagmar, Hlavinka Pavel, Dostál Mojmír, Otruba Tomáš.
Hlasování o volbě komise:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
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11.) Organizační a různé:
Předneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o přijetí návrhů vyznamenání:

pro: 12

proti: 0

zdrželi se: 0

Vedoucím odborných rad uložena povinnost vždy zajistit na jednání VV svou účast, popř. účast
pověřeného náhradníka.
Hlasování o přijetí požadavku:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Vedoucím odborných rad uložena povinnost dodat co nejdříve zprávy o činnosti a plány práce svých
rad, pokud tak doposud neučinili.
Hlasování o přijetí požadavku:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Zkoušky odbornosti Hasič I, II a III – proběhnou ve čtvrtek 15. 11. 2018 v Troubelicích. Na web
OSH nutno uveřejnit testové otázky s odpověďmi.
Hlasování o přijetí návrhu na provedení zkoušek: pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
OORR pověřena zasláním pozvánek na školení odbornosti.
Podán návrh na příspěvek 50 Kč na občerstvení na 1 účastníka zkoušky.
Hlasování o přijetí návrhu příspěvku:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na zadání grafického návrhu nového nábytku do kanceláře OSH Olomouc.
Hlasování o přijetí návrhu:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka informovala o poruše vozidla OSH – vozidlo momentálně v opravě.
Starostka informovala o záměru pronajímatele kanceláře OSH – HZS Olomouckého kraje – oprava
podlahy v kanceláři.
Starostka dále informovala o dění v KSH a SH ČMS.
Řešen dovoz překážek pro jejich inventarizaci a uskladnění v garáži na stadionu Lokomotiva Olomouc.
Dovoz překážek proběhne 23. 10. 2018 v 16:00 hodin.
12.) Diskuse:
V diskusi řešeni možní kandidáti na starostu SH ČMS.
Br. Jan Konar apeloval na garanty okrsků o pomoc s odevzdáním formulářů GDPR ze strany SDH.
Br. Jan Konar pozval přítomné na oslavu 100 let Československa se sázením lípy svobody. Akci pořádá
SDH Svésedlice v neděli 14. října 2018.
Br. Roman Mácha informoval o připravovaných změnách stejnokrojového předpisu.
Vedoucí AZH, br. Jaroslav Rozsíval, poděkoval starostce OSH za organizaci prohlídky HZS a města
Olomouc pro vedoucí okresních AZH Středočeského kraje, kteří přijeli do Olomouce na návštěvu. AZH
je pozván na návštěvu Středočeského kraje.
Členové VV zmínili negativní postoje členů SDH při administrativní zátěži s formuláři GDPR.
13.) Usnesení a závěr:
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Návrh usnesení z jednání VV OSH Olomouc konaného 9. 10. 2018
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informace starostky, pokud se nebude moci zúčastnit VV vedoucí OR, musí za sebe zaslat náhradu
- informace vedoucích odborných rad o činnosti za letošní rok a plán činnosti na rok 2019, kdo nedodal
písemně, neprodleně dodá starostce na OSH
- starostka poděkovala všem za zdárný průběh Oslav 22. září na náměstí
- kontrolu přípravy setkání starostů a velitelů okrsků 18. 10. 2018
- kontrolu přípravy ZPV 13. 10. 2018 a školení vedoucích MH dne 27. 10. 2018, přípravy běží dle plánu
- přípravu školení odbornosti Preventista III. a II.
- přípravu SD SDH OSH Olomouc na 3. 11. 2018 v Příkazích
- informaci starostky o dění v OSH, KSH a SHČMS
- výsledky hospodaření za ¾ 2018 budou z důvodu nemoci předneseny na dalším VV
- informaci o převozu překážek na stadion Lokomotivy dne 23. 10. 2018 v 16:00 hod
- diskusní příspěvek br. Konara k GDPR
- diskusní příspěvek vedoucího AZH
- diskusní příspěvky členů VV
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- zajištění školení odbornosti Hasič III., II. a I.
- občerstvení pro účastníky zkoušky na odbornost Hasič
- změnu plánované Shromáždění představitelů (3.11.2018) změnit na mimořádné Shromáždění delegátu
okresu Olomouc
- počet 1 delegát za každé SDH
- pozvánku na SD OSH Olomouc
- zajištění vizualizace kanceláře OSH
- jmenování inventarizační komise
- dodané návrhy na vyznamenání
3. Ukládá
- vedoucím odborných rad doplnit požadované zprávy činnosti za rok 2018 a plány činnosti na rok 2019
Z: vedoucí OR
T: do 19. 10. 2018
- vedoucím odborných rad, vždy zajistit účast na jednání VV, sebou nebo pověřeným náhradníkem
Z: vedoucí OR
T: trvale
- zaslat pozvánky na školení a zkoušky odbornosti Hasič I., II. A III.
Z: vedoucí ORRR
T: 19. 10. 2018
Zapsala návrhová komise.
Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

br. Ing. David Číhal

……………………………

br. Pavel Hlavinka

……………………………
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