SDRUŽnNÍ HnsrČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
okresní sdruženíhasič ol-,oMouc
Schweitzerova 911779 00 Olomouc

zÁprs

V

konného v boru Okresního sdruženíhasič Olomouc,
konaného dne 9. dubna 2019 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
z jednání

P ítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková, br. Petr Bartuněk, br. Zbynék Bráz;dil,

br. Ji í Čepelák, br. Ing. David Čihal, br. Mojmír Dostál, br. Pavel Hlavinka, br. Tomáš
Oťuba,
br. Karel Šmoldas, br. Mgr. Alois Švancara,

Omluveni:

br. Roman Mácha, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Ing. Martin Zouželka

Hosté:
Program:

br. Jaroslav Rozsíval - vedoucí aktivu ZH

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zahájení, schviilení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ově ovatelri zápisu
Kontrola plnění p ijat ch usnesení
Informace z jednani OOR - pruběh p ípravy ligy a okresních kol, CTIF
schválení ozna okresní kola v ps a okresní kolo plamene a dorostu
Zhodnocení plesu OSH
P íprava dne seniorťr -20.6. P áslavice

POOD -28.5. HZS Olomouc

Otganizaěni arizné
Diskuze
10. Usnesení azávér

Vlastimila Švubová, p ivítala p ítomnéěleny W
Úvodem oznátmila, že jednaníbylo svoláno ádně.
proti: 0
Hlasování o p edneseném programu jednání: pro: 11

1.) Starostka OSH Olomouc,

se.

a

hosta azahájila schrizi.

zdrŽeli se: 0

br. Petr Bartuněk,
Volba zapisovatele:
Volba náwhové komise: br. ZbynékBráudil, br. Mojmír Dostál,
Volba ově ovatelri zápisl1; br. Pavel Hlavinka, br. Tomáš Otruba.
Hlasování o p ijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
proti: 0
zdrželi se: 0
pro:11

2.) Kontrola plnění p ijat ch usnesení:
Všechny zadalé rikoly splněny.

3.) Informace z jednání OOR - pruběh p ípravy liry a okresních kol, CTIF:
OORM - pracovní pozice na jednotlivé soutěže obsazeny. P ednesen náwh financování soutěžíMH.
BZPY nemá doposud stanoven místo konání - nutno stanovit do konce dubna 2019.

OORP - vyhodnocena soutěž POOD

2019

- q sledky budou uve ejněny

na webu OSH.

V plánu

opakovací školeníprevence v termínu 16. 5.2019. Na školeníbude poskytrruto drobné občerstvenÍ.

p ednesen návrh
financování soutěže. Strava dospěl;ich soutěžícíchnebude financovánaze sttany OSH, ale bude ltazena
ze strany soutěžících.

OORR _ p ípravy okresního kola běžídle plárru, radamáp

teI.3 737 908

221

www.
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ed termínem zasedání,

shol. hasici-ol. cz

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

sDRužEníHnslčůčEcH, MoRAvy A sLEzsKA
okresní sdruženíhasič ol,oMouc
Schweitzerova 911779 00 Olomouc

4.) Schválení OZna okresní kola v PS

a okresní kolo Plamene a dorostu:
P edloženy následující návrhy OZ solltéží:
proti: 0
Hlasování: pro: 11
Okresní kolo hry Plamen
proti: 0
Hlasování: pro: 11
okresní kolo dorost
proti: 0
Hlasování: pro: 11
okresní kolo v ps

5.) Zhodnocení plesu

zdrželi se: 0
zdrželi se: 0
zdrželi se: 0

OSH:

Organizacei pruběh plesu hodnoceny kladně. Účast cca 360 hostu.
6.)

P

7.)

POOD - 28. 5. HZS Olomouc:
V zasedací síni proběhne v uvedeném termínu sla'mostní vyhodnocení s p

íprava dne seniorri - 20.6. P áslavice:
P ípravy běžídle plánu, místo i hudba zajištěny. Vedení zajisti rozeslání pozvánek na den senioru.
Jednotlivé SDH mají zatkolporlze zajistit dopravu sv ch senioru.

edráním cen pro soutěžící.

8.) Organuační a rrizné:

P edneseny návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o p ij etí návrh wznamenání:

VOLBA

pro:11

proti: 0

zdrželi se: 0

lprBcÁrŮ Ne

SP oSH - volí se 7 delegátri,
Navrženi: Švubová, Pluháček, Mácha, Dostál, Rozsíval, Otruba, Trnková (Náhradník - Čitra9.
proti: 0
pro:11
zdrželi se: 0
Hlasování o volbě delegátri:

KSH - proběhne ve čtvrtek 23. 5. v Náměšti na Hané. Program aktivu zajištěn, rezervován termín
^ZH
prohlídky
zéttnku, v plánu prohlídka rekonstruované zbrojnice, p edpokládaná čast do 100 osob,
společnéposezení planováno v KD Náměšť na Hané.
Starostka OSH informovala o krácena dotací z města Olomouc a Olomouckého kraje.

V
v

plránu orgatizace podzimního společnéhosetkání členri

W

se členy OOR. Termín a místo setkaní

jednaní.

Podán náwh na proplacení cestovného pro nákup cen do soutěžíMH.
proti: 0
pro:11
Hlasovánío p edneseném návrhu:

7.)

zdrželi se: 0

Diskuse:
Medaile a poháry pro okresní kola zajištěny. Proběhla diskuse ohledně sportovního vybavení OSH.

8.) usnesení

azávérz

tel. z 737 908 221

www.

o

shol. hasici-ol. cz

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

SDRUŽEXÍ HnStČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
okresní sdruženíhasič ol,oMouc
Schw eitzerova 9I, 779 00 Olomouc

ZapsaI:

br. Petr Bartuněk

Správnost ově il:

br. Tomáš Otruba
br. Pavel Hlavinka
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shol.hasici-ol. cz

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

