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. července 2020 v učebně autoškoly Uničov (nám. Osvobození).
Přítomni:

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

Omluveni:

br. Bartuněk Petr, br. Mácha Roman.

Hosté:

br. Jan Konar, předseda OKRR,
se. Mirka Kubáčová.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Čerpání rozpočtu leden-červen
Informace vedoucích rad
Informace garantů okrsků OSH
Organizační a různé
Diskuze
Závěr

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

zdrželi se: 0

2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Starostka přečetla všechny úkoly a konstatovala: Vše splněno.
3.) Čerpání rozpočtu leden-červen:
Starostka prošla všechny položky rozpočtu a ke každé podala informaci o čerpání.
VV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období leden až červen 2020
4.) Informace vedoucích rad:
OORM – vedoucí se. Bartoňková informovala přítomné o úkolu z minulého jednání, kdy byl
vypracován seznam pro doplnění potřebných věcí a nářadí pro soutěže MH.
Starostka nechala hlasovat o dokoupení vyjmenovaných věcí pro soutěže MH
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
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Dále pokračovala vedoucí OORM a seznámila přítomné s OZ ZPV a OZ pro školení vedoucích MH.
OZ ZPV je potřeba pro zahájení plnění organizačních úkolů. Termín a průběh ZPV se může změnit dle
nastalé situace.
Starostka nechala hlasovat o OZ ZPV
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Jednání pokračovalo diskusí k OZ školení vedoucích MH. Diskutovalo se, zda je školení dostačující,
zájemci jsou informováni o přípravném samostudiu. Kdo by chtěl vědět více, tak by se měl zúčastnit
týdenního školení v UHŠ Jánské Koupele.
Starostka nechala hlasovat o OZ školení vedoucích MH pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
OORR – vedoucí br. Ing. Charvát, informoval přítomné, že se chtějí zaměřit na školení pro JPO V.
Jednají se zástupci územních odborů o této možnosti a provedení školení na daných stanicích.
OORP – vedoucí br. Dostál, informoval přítomné, že vyhodnocení okresního kola soutěže POODM již
proběhlo, ale dodatečně byly upraveny termíny a krajské kolo se bude vyhodnocovat až 8.10.2020.
5.) Informace garantů okrsků OSH:
Garanti spolu se starostkou uskutečnili všechna setkání okrsků, a tak se vše projednalo. Byla i zpětná
odezva, podařilo se vzkřísit Hněvotínský okrsek, starostka má příslib, že vše dají do pořádku a splní si
všechny povinnosti.
Garanti si pro práci v okrscích vyzvednou knihu o hasičích na OSH pro svou práci v okrscích. Garanti
s danou knihou seznámí členy svých okrsků.
6.) Organizační a různé:
Garáž stadion Lokomotiva – je již objednána, při instalaci budou potřeba asi 4 chlapi
TFA – Újezd bude pořádat 26.7.2020 soutěž v TFA a bude zahrnuta jako okresní kolo v TFA
Starostka nechala hlasovat o zařazení soutěže TFA v Újezdě konané dne 26.7.2020 jako soutěž
okresního kola
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 0
Výhled činnosti do konce roku – starostka informovala přítomné o výhledu činnosti OSH do konce roku
Návrhy na vyznamenání – starostka informovala přítomné o návrzích na vyznamenání
10.) Diskuse:
V diskusi vystoupil br. Konar – připomínka k ustrojenosti hasičů při slavnostních akcích. Další návrh
byl k plesu OSH a naplánování kulturního vystoupení na plese.
Dále proběhla diskuse u každého bodu jednotlivě.
11.) Usnesení a závěr:
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Návrh usnesení z VV OSH konaného dne 14. 7. 2020
1. Bere na vědomí





Kontrolu plněných usnesení – vše splněno
Informace o hospodaření
Informace OORP, OORM a OORR
Informace členů VV z okrsků

2. Schvaluje







Program dnešního jednání VV
Pracovní komise dnešního jednání VV
Nákup materiálů pro soutěže MH
OZ školení vedoucích MH a ZPV
TFA v Újezdu konané 26.7. jako okresní kolo v TFA
Dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá


Garantům okrsků zjistit počet kolektivů členů MH v daných okrscích
Z: garanti okrsků
T: do 31. 7. 2020



Garantům okrsků seznámit své okrsky s knihou J. Nitry „Pompiéři, požárníci, hasiči“.
Z: garanti okrsků

T: do 31. 8. 2020

Vypracovala návrhová komise

Zapsal:

br. Mojmír Dostál

……………………………

Správnost ověřil:

br. Tomáš Otruba

……………………………

br. Bc. Alois Obšil

……………………………
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