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 14. ledna 2020 v jednací síni HZS Ol. kraje
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, br. Ing. Martin Žouželka, br. Ing. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál,
br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Mgr. Alois Švancara, br. Ing. David Číhal, br. Karel Šmoldas, br.
Pavel Hlavinka

Omluveni:

br. Roman Mácha, br. Petr Bartuňek, br. Tomáš Otruba, se. Lenka Trnková

Neomluveni: br. Jiří Čepelák, br. Jaroslav Rozsíval – AZH
Hosté:

br. Jan Konár – předseda OKRR, se. Dagmar Bartoňková

Program:

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Informace o konání VH SDH
Příprava Shromáždění delegátů SDH 7. března 2020 Příkazy
Příprava kalendářů v PS a MH
Přípravy na ples 28.března 2020
Organizační a různé
Diskuse
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 přijetí programu jednání:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Ing. Zbyněk Brázdil
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Mgr. Alois Švancara
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka požádala VV o možnost hlasování zástupce OORM
Hlasování o možnosti hlasování zástupce OORM se. Dagmar Bartůňkové
pro: 9
proti: 0

zdrželi se: 0

2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Úkoly z posledního usnesení splněny.
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3.) Informace o konání VH SDH:
Garanti okrsků informovali o průběhu navštívených valných hromad.
V únoru navštěvovat VH okrsků.
Na VH informovat o zasílání dokumentů na OSH, dosud málo doručených dokumentů z VH.
4.) Příprava Shromáždění delegátů SDH 7. března 2020 Příkazy:
Se. V. Švubová informovala přítomné o průběhu příprav na shromáždění. Je nutné, aby se sešel
přípravný výbor a připravil volební řád, kandidátní listiny a hlasovací lístky. VV navrhl, aby
shromáždění doprovodila dechová hudba, k uvítání bude welcome drink, k občerstvení koláče a obědu
svíčková omáčka s knedlíkem. Sestra starostka nechá připravit drobné upomínkové předměty pro
význačné hosty – plakety.
5.) Příprava kalendářů v PS a MH:
OORM předložila kalendář soutěží a akcí MH.
Hlasování o schválení kalendáře soutěží a akcí MH
pro: 10

proti: 0

zdrželi se: 0

OORR předloží kalendář na příští VV, protože uzávěrka kalendáře je až 31.1.2020.
6.) Přípravy na ples 28.března 2020:
Se. starostka informovala o průběhu přípravy VI. plesu OSH Olomouc. Sál a kapela zajištěny, sejde se
pořadatelský výbor, nakupují se dary do tomboly za výhodné ceny.

7.) Organizační a různé:
Den seniorů proběhne 11.6. (čtvrtek) v Přáslavicích.
Rozšíření garáže na stadionu SK Lokomotiva Olomouc na pivní sety. Zodpovídá br. Martin Žouželka.
Hlasování o rozšíření garáže na stadionu SK Lokomotiva Olomouc
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0
Hospodaření OSH vykazuje přebytek i přes mnohé investice.
Starosta SH ČMS navštíví náš kraj.
Informace o možnosti pořídit vycházkové stejnokroje od firmy Blažek – Koutný
Na internetové stránky OSH byl vložen seznam nově jmenovaných okrsků, kontakty na starosty budou
aktualizovány.
OSH souhlasí s účastí na setkání historických praporů v Brně dne 26. 5. 2018
8.) Diskuse:
Členové VV diskutovali o slučování okrsků, postřehy a reakce z VH.

9.) Usnesení a závěr: vypracovaný návrhovou komisí:
1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- informace garantů okrsků o konání VVH sborů dobrovolných hasičů
tel.: 737 908 221
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-

informace k přípravě „Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc konaného dne
7. března v Příkazech“
pracovní skupina SD SDH vypracuje volební řád
přípravu ocenění nečlenů SH ČMS pro SD SDH
příprava sportovních kalendářů na rok 2020 probíhá dle plánu
příprava plesu OSH probíhá dle plánu, nákup cen probíhá dle výhodných cen
den seniorů se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. 2020 v Přáslavicích
informaci starostky k uniformám od firmy Blažek – Koutný
OSH souhlasí s účastí na setkání historických praporů v Brně dne 26. 5. 2018
diskusní příspěvky členů VV a br. Konara

2. schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- hlasovací právo se. Bartuňkovou za OORM
- kalendář soutěží MH okresu Olomouc
- přikoupení garáže na uskladnění sportovního nářadí na stadionu
- dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá
- zajistit nákup potřebné části garáže pro uskladnění sportovního nářadí
O:
br. Žouželka
T:
do konce března

-

vypracovat návrh volební řád pro SD SDH v Příkazech
O:
ustavená skupina
T:
do příštího jednání VV

Zapisovatel:

br. Ing. Zbyněk Brázdil

……………………………..

Ověřovatelé zápisu:

br. Ing. Lukáš Pluháček

……………………………..

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………..
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