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 10. března 2020 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Martina Sobotová, br. Petr Bartuněk, br. Zbyněk Brázdil,
br. Ing. David Číhal, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba, br. Ing. Lukáš Pluháček.

Omluveni:

br. Alois Obšil.

Hosté:

br. Jan Konar, předseda OKRR.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Volby do OOR
Volba garantů okrsků
Organizační a různé
Diskuze
Závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastimila Švubová, přivítala přítomné členy VV a hosta a zahájila schůzi.
Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
Hlasování o předneseném programu jednání:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk,
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil,
Volba ověřovatelů zápisu:
se. Martina Sobotová, br. Roman Mácha.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Vše splněno.
3.) Volby do OOR:
Návrh na obsazení volební komise: se. Vlastimila Švubová, br. Jan Konar, br. Ing. David Číhal
Hlasování o složení volební komise:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
Předsedou OORP zvolen br. Mojmír Dostál
Předsedou OORR zvolen br. Miroslav Charvát
Předsedkyní OORM zvolena se. Dáša Bartoňková
Volba předsedů a členů OOR vč. počtů hlasů zaznamenána v zápisech o volbě OOR.
4.) Volba garantů okrsků:
Členové VV byli seznámení s návrhem obsazení funkce garanta pro jednotlivé SDH.
Hlasování o volbě garantů okrsků:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
5.) Organizační a různé:
Předloženy doručené návrhy na udělení vyznamenání.
Hlasování o návrzích vyznamenání:
pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Ples OSH – na základě zavedených vládních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru na území ČR
je ples OSH bez náhrady zrušen. Vybrané vstupné bude vráceno.
Hlasování o zrušení akce:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na nákup textilních žaluzií pro zakrytí úložných prostor na chodbě před kanceláří OSH.
Hlasování o návrhu nákupu:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na koupi kuchyňských zástěr pro obsluhu na akcích OSH
Hlasování o návrhu nákupu:
pro: 8
proti: 0

zdrželi se: 0

Nutno změnit podpisový vzor I. náměstka starostky OSH v bance.
Nutno aktualizovat tabulky okrsků po slučování.

10.) Diskuse:
Prodiskutováno zastoupení členů VV na prvních jednáních OOR.
Proběhla diskuse ohledně organizace akcí SDH a OSH v době mimořádného stavu.
Prodiskutována povinnost prodloužit smlouvu na užívání osobního automobilu mezi OSH a KSH.
Zazněl návrh na přidělení stravovacích poukazů pro zaměstnance OSH – bude rozuhodnuto na
následujícím VV.
V diskuzi kladně hodnocena organizace a průběh SD SDH OSH v Příkazích.
11.) Usnesení a závěr:
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Návrh usnesení z VV konaného dne 10. 3. 2020

1. Bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení – vše splněno
- diskusní příspěvky členů VV a br. Konara
2. schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise dnešního jednání VV
- členy OORP, OORR a OORM
- garanty okrsků
- zrušení plesu OSH z důvodu mimořádných opatření vlády
- dodané návrhy na vyznamenání
- nákup žaluzií do chodby před kanceláří a nákup kuchyňských zástěr
3. Ukládá

4. Volí
- Volební komisi pro volby předsedů a členů OOR
- Vedoucí odborných rad prevence, represe a mládeže
- Členy odborných rad prevence, represe a mládeže
- Garanty okrsků
Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

se. Martina Sobotová

……………………………

br. Roman Mácha

……………………………
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