sDRužnllíHASIčůčncH, MoRAvy A sLEzsKA
okresní sdruženíhasič ol-,oMouc
Schweitzerova 9lr779 00 Olomouc

zÁprs

V

konného v boru Okresního sdruženíhasičri Olomouc,
konaného dne 12. nora 2019 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
z jednání

P ítomni:

Vlastimila Švubová, br. Petr Bartuněk, br. ZbynékBrázdil,br. Ji í Čepelák, br. Ing. David
číhal,br. Roman Mácha br. Tomáš Otruba br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas,
br. Mgr. Alois Švancara,br. Ing. Martin Žolželka.

Omluveni:

se.

Hosté:

br. Jan Konar

se.

LeŇa Trnková,

br. Mojmír Dostál, br. Pavel Hlavinka,

edseda OKRR,
br. Jaroslav Rozsíval - vedoucí AZH,
se. Dagmar Bartoňková- členka OORM,
br. Bc. Zbynék Opluštil - člen OORR.

-p

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele,
2. Kontrola plnění p ijat}ch usnesení
3. Informace garantri okrskri (WH)
4. P íprava SP SDH 2.3.2019
5. Kalenda PS
6. P íprava plesu OSH 30.3.2019
7. Vyhodnocení plnění rikolri SDH

8.
9.

návrhové komise a ově ovatelri zápisu

(hlášení, p íspěvky)

OrganízačniaŇzné
Diskuze
10. Usnesení azávér

se, Vlastimila Švubová, p ivítala p ítomnéčleny VV a hosta azahájila schuzi.
jednéníbylo
svoltíno ádně.
Úvodem oznátmíIa, že
práva se. Dagmar Bartoňkové za omluvenou vedoucí OORM a br.
proprijčení
hlasovacího
Dále navrhla
Bc. Zby kuOpluštilovi zaomluveného vedoucího OORR.

1.) Starostka OSH Olomouc,

Hlasování o doča ném prop jčeníhlas.
Hlasování o

p

edneseném programu

práva:

jednání:

11

proti: 0

zdrželi se: 0

pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

pro:

br. Petr Bartuněk,
Volba zapisovatele:
bt. Zbyněk BtézďíI,
Volba návrhové komise:
Volba ově ovatelri zápisu: br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Tomáš Otruba.
Hlasování o p ijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
proti: 0
zdrželi se: 0
pro: 13

2.) Kontrola plnění p ijaf ch usnesení:
V plnění p íprava plesu. Ostatní splněno.
3.) Informace garantri okrskri ťVII):

Podány informace z navštíven}chVH, zejménao planovan ch slučováníchokrsk . Garanti mají za
rikol dále iniciovat sluěování okrskri ve sq ch sborech.

tel. | 737 908

221

www. oshol.hasici-ol. cz

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

sDRužnNíHlslčůčncH, MoRAvy A sLBzsI(A
okresní sdruženíhasič ol,oMouc
Schweitzerova 9|1779 00 Olomouc

4.) P íprava SP SDH

2.3.2019z
Shromáždění proběhne KD P íkazy. Organizaěni zá ežttosti zajištěny. Vedení dopracuje dopliiující info
k aktuálním tématum a termíny akcí OSH.

5.) Kalendá PS:
P edlo žennávrh kalendáíe soutěži na rok 2019.
Hlasování o p edloženémnávrhu:

6.) P íprava plesu OSH

pro: 13

proti: 0

zdrželi se: 0

30.3.2019z
a plní rikoly dle plánu. Up esněno obsazení arozděIeni rikolri na jednotliv'. ch

P ípravná skupina pracuje
secích.

7.) Vyhodnocení plnění rrikolrl SDH (hlášení, p íspěvky:
Garantrim sboru byla p ednesena jména sbor , kíeréneplní ádně své povinnosti. Garanti sboru mají
zailkol iniciovat v těchto sborech splnění dan ch rikolri.

8.) Organuační a rrizné:

P edneseny návrhy na udělení vyznamenáni.
Hlasovánío p ijetí návrh wznamenání:

pro: 13

proti:

0

zdrŽeli se: 0

Vypracován návrh na vybavení kancelá e OSH nov m nábytkem v ceně do 50 tis. Kě. Náwh počítá
s kompletním vybavením kanceliá e vč. pracormích stolri.
proti: 0
zdrŽeli se: 0
pro: 13
Hlasování o zadání návrhu do v roby:
Br. Roman Mácha žádáo p íspěvek 1 000 Kč na dopravu do P ibyslavi na školenív termínu 16. 3.
20Ig. Školeníse zričastníbr. Mácha, Žolželkaa Klabačka.
proti: 0
zdrŽeli se: 0
Hlasování o schválení p íspěvku na dopravu: pro: 13

Vpátek 15.2,

se bude

ve Šternberku konat poh eb ZH,br, Janíka zJívové. Stanoveni zástupci OSH,

kte í se posledního rozloučení zučastní.

Vedoucí AZH informoval o p ípravě zajištění krajského setkání AZH,

kter

probéhne 23.5.2019

v Náměšti na Hané.

Zmíněna nutno st ode slání Re gi stračníholi stu sportovních oddílri S DH,
12.) Diskuse:

Proběhla u každéhobodu jednotlivě.

13.) Usnesení a

tel. z 737 908

závér:

22I

vrww.

o

sh

ol.hasici- ol. cz

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

SDRUžnNíH,q.stčůčncHo MoRAVy A SLEzSKA
okresní sdruženíhasič ol,oMouc
Schweitzerova 9lr779 00 Olomouc

Návrh usnesení z jednání W OSH Olomouc konaného 12.2.2019
Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení - body zpíedchozího jednrání splněny vyjma bodu ,p íprava plesu" kter probíhá
- informace garant okrskri o WH okskri
- informace o stavu p ípravy na SP SDH
- informaci o plnění ukol SDH
- informaci starostky o plnění rikolri SDH vyplívajícíchz GDPR
- informaci o stavu zajištění krajského setkání AZH
- diskusní p íspěvky ělenri W
1.

_

2. Schvaluje
- dočasnéprop jčeníhlasovacího právadvěma členrim rad (OORM a OORR), kte í zastupují vedoucí těchto
odbom}ch rad
- program dnešníhojednání
- pracovní komise dnešníhojednaní
- p íspěvek na dopravu na zkoušky rozhoděích ve v ši 1000 Kč
- zadéŇvYroby nábytku vč. pracovních stolri do kancela e OSH dle p edloženécenové nabídky
- p edložen náwh kalenda e PS OSH Olomouc na rok 2019

W

- dodané náwhy

W

navyznartenáni

3. Ukláďá
- Člen m VV OSH Olomouc ričast na SP

SDH

Z: čIenovéVV OSH Olomouc

T:2. 3. 2019

Člen m OORR zaiistit školenírozhoděíchv termínu 24.2.2019
T:24.2.2019
Z: OORR
-

Zapsala návrhová komi

ZapsaI:

br. Petr Bartuněk

Správnost ově il:

br. Ing. Lukáš Pluháček

se

.

br. Tomáš Otruba

tel. z 737 908 221

www.

o

shol. hasici-ol. cz

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

