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 15. dubna 2020 formou videokonference
Přítomni:

se. Vlastimila Švubová, se. Martina Sobotová, br. Alois Obšil, br. Ing. Zbyněk Brázdil, br.
Ing. David Číhal, Mgr. Alois Švancara, br. Roman Mácha, br. Tomáš Otruba, br. Ing. Lukáš
Pluháček, br. Mojmír Dostál, se. Dagmar; Bartoňková.

Omluveni:

br. Petr Bartuněk, br. Miroslav Charvát

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení a závěr

1.) Starostka OSH Olomouc, se. Vlastmila Švubová přivítala přítomné členy VV a zahájila schůzi.
Úvodem oznámila, že jednání bylo svoláno řádně.
Volba zapisovatele:
br. Ing. Zbyněk Brázdil
Volba návrhové komise:
br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
br. Tomáš Otruba, br. Alois Obšil
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí
pro: 11
proti: 0

zdrželi se: 0

2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Úkoly z posledního usnesení splněny.
3.) Organizační a různé:
a) VV schvaluje pracovní smlouvy pro vedoucí sekretariátu OSH a pracovnici sekretariátu OSH na
dobu určitou v trvání 5 let.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
b) VV schvaluje reprezentační fond starostky OSH ve výši deseti tisíc Kč / ročně.
pro: 11
proti: 0

zdrželi se: 0

c) VV schvaluje právo starostky OSH samostatně rozhodovat o nákupu materiálu do výše pěti tisíc Kč.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
d) VV schvaluje právo vedení OSH samostatně rozhodovat o nákupu materiálu do výše deseti tisíc Kč.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
e) VV pověřuje I. náměstka OSH svým podpisem schvalovat žádost o volno starostky OSH.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
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f) VV bere na vědomí Opatření vedení SH ČMS ze dne 1. 4. 2020 a ruší veškeré akce pořádané OSH, které
se měli konat do 30. 6. 2020.
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
g) VV schvaluje dodané návrhy na vyznamenání.
pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

4.) Diskuse:
a) VV bere na vědomí zrušení dotací města Olomouc pro akce OSH
b) na zářiové akce je zatím stadion Lokomotivy zabukován
c) členové VV promyslí a navrhnou termín pro uspořádání plesu OSH v roce 2021 – mailem, co nejdříve
d) pokud to bude možné, další VV se uskuteční v učebně autoškoly Číhal.

5.) Usnesení a závěr: vypracovaný návrhovou komisí:
1. Bere na vědomí








řádné svolání jednání VV
kontrolu plněných usnesení – vše splněno
informace starostky OSH k činnosti od posledního jednání
zrušení dotací města Olomouc pro akce OSH pro rok 2020
na zářiové akce je zatím stadion Lokomotivy zabukován
pokud to bude možné, další VV se uskuteční v učebně autoškoly Číhal
diskusní příspěvky členů VV

2. Schvaluje











pracovní komise dnešního jednání VV
program dnešního jednání VV
VV schvaluje pracovní smlouvu pro vedoucí sekretariátu na dobu neurčitou
VV schvaluje pracovní smlouvy pro pracovnici sekretariátu OSH na dobu určitou v trvání 5 let
VV schvaluje reprezentační fond starostky OSH ve výši deseti tisíc Kč / ročně
VV schvaluje právo starostky OSH samostatně rozhodovat o nákupu materiálu do výše pěti tisíc Kč
schvaluje právo vedení OSH samostatně rozhodovat o nákupu materiálu do výše deseti tisíc Kč
pověřuje I. náměstka OSH svým podpisem schvalovat žádost o volno starostky OSH
VV bere na vědomí Opatření vedení SH ČMS ze dne 1. 4. 2020 a ruší veškeré akce pořádané OSH, které se
měli konat do 30. 6. 2020.
dodané návrhy na vyznamenání
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3. Ukládá


členům VV vybrat termín plesu OSH pro příští rok 2021 z navržených termínů a odpovědět emailem na OSH
Olomouc – co nejdříve

Zapisovatel:

br. Ing. Zbyněk Brázdil

……………………………..

Ověřovatelé zápisu:

br. Tomáš Otruba

……………………………..

br. Alois Obšil

……………………………..
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