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 9. června 2020 v jednací síni HZS Olomouckého kraje.
Přítomni:

se. Bartoňková Dagmar, se. Švubová Vlastimila, br. Bartuněk Petr, br. Brázdil Zbyněk,
br. Ing. Číhal David, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman, br. Ing. Pluháček Lukáš,
br. Mgr. Švancara Alois.

Omluveni:

br. Alois Obšil, se. Martina Sobotová, br. Ing. Charvát Miroslav, br. Otruba Tomáš.

Hosté:

br. Jan Konar, předseda OKRR.

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
Čerpání rozpočtu leden - květen
Informace z VV SH ČMS
Informace garantů okrsků OSH
Informace vedoucích rad
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: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Petr Bartuněk,
Volba návrhové komise:
br. Zbyněk Brázdil, br. Mojmír Dostál
Volba ověřovatelů zápisu:
se. Dáša Bartoňková, br. Mgr. Švancara Alois
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Garanti okrsků mají za úkol informovat o soutěži POOD – v plnění.
3.) Čerpání rozpočtu leden - květen:
Starostka OSH informovala o změnách v příjmové i výdajové časti rozpočtu, souvisejících mj. se
změnami ve výši poskytnutých dotací a organizaci akcí OSH.
4.) Informace z VV SH ČMS:
KORONAVIRUS - nutno dodržovat platná vládní nařízení, související s epidemií Koronaviru, zejména
při organizaci akcí (dezinfekce, rozestupy, oddělení sportovců od diváku, apod.).
VOLBY - zmíněny plánované termíny při realizaci voleb do vyšších orgánů sdružení.
REGISTR SPORTOVCŮ – ze strany SDH nutná registrace, zejména v souvislosti s poskytováním
dotací.
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JEDNÁNÍ OKRSKOVÝCH VÝBORŮ – garanti mají povinnost naplánovat termíny jednání
jednotlivých okrsků s účastí starostky OSH v souvislosti
s předáním přesných informací ze strany OSH, nejen o
registraci sportovců.
ZOO PRAHA – do konce června zvýhodněné vstupné po předložení průkazu člena SH ČMS.
NÁVŠTĚVA VNITRORGANIZAČNÍ RADY SH ČMS – rada plánuje návštěvu Olomouce v září 2020.
5.) Informace garantů okrsků OSH:
Jednání okrskových výborů v plánu. Zaznělo poděkování za distribuci respirátorů.
6.) Informace vedoucích rad:
OORP – proběhlo ustavující zasedání, vyhodnocena soutěž POOD.
OORM – v souvislosti s aktuálními bezpečnostními opatřeními zazněl návrh na zrušení soutěže
Olomoucký drak, plánované na 12. 9. 2020 na stadionu Lokomotiva.
Hlasování o návrhu zrušení soutěže:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Stále možnost pořádání soutěže v běhu na 60 m s překážkami dle vývoje epidemiologické situace.
ZPV - 10. 10. 2020 - Kožušany – Tážaly - v plánu organizace bez společného nástupu a vyhodnocení.
ŠKOLENÍ VM – 24. 10. 2020 – Troubelice – proběhne dle vývoje epidemiologické situace.
OORR – 19. 9. soutěž TFC a soutěž o pohár starostky OSH – v plánu organizace dle stanoviska OORR.
7.) Organizační a různé:
Předloženy doručené návrhy na udělení vyznamenání. Jeden návrh v rozporu se statutem vyznamenání.
Hlasování o ostatních návrzích vyznamenání:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Kapela plesu OSH 20. 3. 2021 – podán návrh na rezervaci termínu u kapely LIFBand.
Hlasování o kapele plesu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na organizaci sbírky pro obce postižené povodní, iniciátor OSH Olomouc.
Hlasování o návrhu organizace sbírky:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Podán návrh na zrušení organizace podzimního SP SDH OSH Olomouc.
Hlasování o návrhu zrušení SP SDH:
pro: 9
proti: 0

zdrželi se: 0

Podán návrh na nákup 4 ks modrých polokošil pro nové členy VV a OOR OSH Olomouc.
Hlasování o návrhu nákupu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
V souvislostí s epidemií Koronaviru podán návrh na zrušení všech akcí AZH (riziková skupina).
Hlasování o návrhu zrušení akcí AZH:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka OSH informovala o rozhodnutí vedení OSH o nákupu dezinfekce a materiální pomoci pro
obce postižené bleskovou povodní (Šumvald, Břevenec) v hodnotě 10 000 Kč.
Hlasování o nákupu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
V souvislosti se zrušením řady akcí a soutěží SDH a OSH uložena starostce OSH povinnost
aktualizovat kalendář akcí OSH a soutěží.
OORM uložena povinnost vypracovat plán nákupu nářadí, potřebného pro pořádání soutěží MH.
8.) Diskuse:
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Starostka OSH informovala o plesu IZS, plánovaném na 16. 1. 2021. Další diskuse proběhly u každého
bodu programu jednotlivě.
9.) Usnesení a závěr:
Návrh usnesení z VV OSH konaného dne 9. 6. 2020
1. Bere na vědomí
 Kontrolu plněných usnesení – garanti informují o soutěži POOD, ostatní splněno
 Informace o hospodaření
 Informace o podmínkách prodeje na akcích
 Termínech konání volebních shromáždění
 Informace o registru sportovců
 Informace OORP a OORM
2. Schvaluje
 Program dnešního jednání VV
 Pracovní komise dnešního jednání VV
 OSH nebude v letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci pořádat akce pro AZH
 Nákup 4 modrých polokošil pro nové členy VV a OOR
 Zrušení podzimního shromáždění představitelů sborů
 Zrušení soutěže Olomoucký drak
 Výběr kapely na ples OSH pro příští rok20.3.2021 – LIFBand
 Vyhlášení sbírky na pomoc postiženým povodněmi
 Nákup dezinfekce a materiální pomoci pro obce postižené povodní (Šumvald, Břevenec)
v částce 10 000 Kč.
 Dodané návrhy na vyznamenání
3. Ukládá
 Zaktualizovat kalendář akcí OSH a soutěží pořádaných na olomouckém okrese.
Z: se. starostka
T: do 30. 6. 2020


OORM vytvořit seznam nářadí, které je potřeba nakoupit.
Z: vedoucí OORM
T: do 30. 6. 2020



Garantům svolat okrsky, aby jim společně se starostkou OSH vysvětlili postup evidence členů
do registru sportovců.
Z: garanti okrsků
T: ihned
Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

se. Dáša Bartoňková

……………………………

br. Mgr. Alois Švancara

……………………………
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