SDRUŽnNÍ HaSlČŮ ČECHO MORAVY A SLEZSKA
okresní sdruženíhasič ol-,oMouc
Schweitzerova 911779 00 Olomouc

ZAPIs

V

konného v boru Okresního sdruženíhasiČ Olomouc,
konaného dne 12. b ezna 20t9 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
z jednání

P ítomni: se. Vlastimila

Švubová, se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, bt. ZbynékBrázdil, br. Ing.
David Číhal,br. Mojmír Dostál, br. Ing. Lukáš Pluháěek, br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois
švancara,

Omluveni:

br.

Hosté:

br. Jan Konar

liri ČepeHk, br. Pavel Hlavinka,

br. Roman Mácha, br. Tomáš Oťuba, br. Ing. Martin

Žotňelka

-p

edseda

OKRR

Program:

1. Zahájeni, schválení programu jednání, volba zapisovatele, náwhové komise
2. Konfiola plnění p ijat}ch usnesení
3. lnformace z jednání OOR - pruběh p ípravy ligy a okresních kol, CTIF
4. P íprava plesu 30.b ena20l9
5.

6.
7.
8.

a ově ovatelri zápisu

Vyhodnocení plnění kolri SDH (hlášení, p íspěvky)

Organzačruartané
Diskuze
Usnesení azávér

Vlastimila Švubová, p ivítala p ítomnéčleny W
Úvodem oznám7la, že jednání bylo svoláno ádně.
proti: 0
Hlasování o p edneseném programu jednání: pro: 9

1.) Starostka OSH Olomouc,

se.

a hosta

azahájila schrizi.

zdrŽeli se: 0

br. Petr Bartuněk,
Volba zapisovatele:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál,
Volba návrhové komise:
Volba ově ovatelri zápisu: se. LeŇa Trnková, br. Karel Šmoldas.
Hlasování o p ijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
zdrŽeli se: 0
proti: 0
pro: 9

2.) Kontrola plnění p ijat

ch usnesení:

OORR nesplnila uloženou povinnost otganízace školenírozhodčíchv termínu 24.2.2019.
Ostatní splněno.

3.) Informace z jednání OOR _ prriběh p ípravy liry a okresních kol, CTIF:
OORR _ p edložen návrh OZ okresního kola v PS - návrh wacíme odborné radě k p epracování a
následnému p edloženíke schvrá]ení na následujícímjednání VV OSH.
OORP - v planu vyhodnocení soutěže POOD v termínu 20.3.2019.
OORM - p edložen návrh pravidel Ligy MH OSH Olomouc 2019 a OZ soutěže CTIF 2019.
zdrŽeli se: 0
proti: 0
pro: 9
Hlasování o schválení obou návrhri:
V současnédobě OORM hledá organizátoraZPY.
Některé SDH také doposud nedodaly registrační listy kolektivri MH.

tel. z 737 908 221
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SDRUŽuXÍ HASIČŮ ČECH, MORAVYA SLEZSKA
okresní sdruženíhasič ol-,oMouc
Schweitzeroya 91r779 00 Olomouc

4.) P íprava plesu

b ezna 2019:
P Ípravy plesu béžídle planu. Otgartizaění skupiny pracují. Prostory zajištěny i s možnostívy ití
30.

posezení u kavárny. Dary do tomboly plesu nutno doručit do 27 .3.2019 na OSH.
Vedení OSH žádá o možnost uzavŤení kancelá e OSH v termínu 25. - 29.3.20t9 zdrivodu organizace
plesu OSH.

Hlasování o schválení návrhu uzav ení kancelá e: pro:

9

proti: 0

zdrželi se: 0

5.) Vyhodnocení plnění kolri SDH (hlášení, p íspěvky):
P ednesena jména SDH, které nezaplatily členskép íspěvky.
OKRSKY - okrsková kola musejí proběhnout do l2.5.20l9. OZ soutěžíokrskovych kol v PS museií
brtp edemzaslány na OSH.

6.) Organizačnía růunéz

P edneseny návrhy na udělení vyznanenání.
HlasovánÍ_o p ijetí návrhri vyznamenání:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
SLUČOVÁNÍOrnSrŮ - vedení OSH informovalo o postupu_jednaní vjednotliqch okrscích.
V některych okrscích je jíždohodnuto. Jinde probíhají jednání. Na podzimním SP SDH budou
p ipraveny ke schválení dokumenty,tykajícíse pr běhu voleb.

7.)

8.)

Diskuse:
P edseda OKRR zmínil neplatnost uve ejněné smlouvy s OSA na webu SH ČVtS - nová smlouva je
podepsiána, jen není uve ejněna. Dále zmírulpodstatn p ínos školeníčlen SDH.
Řešena uroveň a pruběh jednotliq ch VH okrskri.

již

usnesení azávétz

tel. z 737 908

221

www.

o

shol. hasici-

o l.

cz

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

SDRVŽuXÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
okresní sdruženíhasič ol,oMouc
Schweitzerova 9lr 779 00 Olomouc

Návrh usnesení z jednání W OSH Olomouc konaného 12.3.2019
Bere na vědomí
kontrola ukol z minulych W, nesplněn rikol školeníroáodčích,ostatní rikoly splněno
- hodnocení plnění rikolri SDH, Véska a Slatinice neuhrazeny členskép íspěvky
- informace o p ípravě plesu OSH
- informace o pruběhu slučovárrí okrskri, musí proběhnout do konce roku 2019
- diskusní p íspěvky členri
1.

-

W

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV

W

pracovní komise dnešníhojednání
OZ CTIF a Pravidla olomoucké ligy MH
lzav eni kancelrá e OSH v termínu 25. -29.b ezna2Ot9 zdrivodu organizaceplesu OSH
- náwhy na udělení medailí
-

-

3.

Ukládá

- uspo ádat reptezentačníples OSH Olomouc
Z: pracovni skupina a všichni určeníT: 30. b ezna

Zapsala návrhová komi

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

Správnost ově il:

se. Lenka Trnková

se .

br. Karel Šmoldas
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