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 8. září 2020 v jednací síni HZS Olomouc.
Přítomni:

se. Bartoňková Dagmar, br. Ing. Brázdil Zbyněk, br. Ing. Číhal David, br. Ing. Charvát
Miroslav, br. Mácha Roman, br. Ing. Pluháček Lukáš, se. Mgr. Sobotová Martina, se.
Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír.

Omluveni:

br. Bartuněk Petr, br. Bc. Obšil Alois, br. Otruba Tomáš, br. Mgr. Švancara Alois,

Hosté:

br. Jan Konar, předseda OKRR, Ing. Roman Váňa + 2 ČČK

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

Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení
Kontrola příprav školení vedoucích mladých hasičů a ZPV
Informace vedoucích OOR
Organizační a různé
Diskuze
Školení zdravovědy – Ing. Roman Váňa – 16:30 až 20:30
Závěr

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: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Volba zapisovatele:
br. Mojmír Dostál,
Volba návrhové komise:
br. Ing. Zbyněk Brázdil,
Volba ověřovatelů zápisu:
se. Bartoňková Dagmar a se. Mgr. Sobotová Martina.
Hlasování o přijetí návrhu obsazení funkce zapisovatele a pracovních komisí:
pro: 9
proti: 0

zdrželi se: 0

2.) Kontrola plnění přijatých usnesení:
Starostka přečetla všechny úkoly a konstatovala: úkol č. 1splněn, úkol č. 2 stále v plnění
3.) Kontrola příprav školení vedoucích MH a ZPV:
Se. Bartoňková seznámila přítomné s přípravou školení vedoucích MH – konstatovala, že příprava je
v běhu a školení se uskuteční podle počtu přihlášených, dle aktuálních pokynů od státu se budou
používat ochranné prostředky dýchacích cest.
Dále VV informovala o přípravě ZPV, který se uskuteční v Kožušanech-Tážalech, organizační pokyny
se upřesní v týdnu před závodem. Starostka vyzvala radu represe k součinnosti při zajištění organizace
příjezdu soutěžních kolektivů a členy VV k pomoci při zajištění soutěžních stanovišť. Vedoucí RR
spolupráci přislíbil a většina přítomných členů VV také přislíbila pomoc při zajištění průběhu ZPV
VV bere na vědomí tyto informace a vyjádření přítomných členů VV.
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4.) Informace vedoucích OOR:
OORR – vedoucí br. Ing. Charvát, informoval přítomné, o přípravě školení pro JPO V. Členové rady
neustále spolu komunikují po emailech a řeší přípravu daného školení.
OORP – vedoucí br. Dostál, informoval přítomné, že rada prevence připravuje opakovací školení
odbornosti preventista na termín 10.11.2020, místo se ještě upřesní dle situace. Rada je v telefonickém
kontaktu, sejde se jak to bude možné dle aktuální situace.
5.) Organizační a různé:
Starosta informoval přítomné o plnění a čerpání volnočasových aktivit.
Starostka informovala přítomné o registru sportovců, OSH Olomouc má vše splněno.
Starosta informoval přítomné o činnosti OSH od posledního jednání. Rada mládeže chce doplnit
stávající počet členů o jednoho spolupracujícího člena br. Miroslava Mašláně z SDH Rataje na řádného
člena. V diskusi členové vyjádřili souhlas o rozšíření rady mládeže.
Starostka nechala hlasovat kdo je pro doplnění rady mládeže o nového člena br. M. Mašláně z SDH
Rataje.
Hlasování o předneseném návrhu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Dále starostka informovala přítomné, že příští VV se uskuteční 6. 10. 2020, kde si upřesníme organizaci
ZPV v Kožušanech-Tážalech.
Rozšíření garáže na stadionu Lokomotivy je již hotovo. OSH si s novým správcem Atletického stadionu
navzájem vymění klíče od zadní brány a od části garáže kde jsou umístěny pivní sety v rámci lepší
spolupráce a vzájemné pomoci.
Rozpočet OSH se čerpá dle upraveného plánu. Dle plánu se nakupuje i materiál na dotace pro MH.
Starostka informovala o nákupu potřebného materiálu pro okresní kola, podpořil ji br. Ing. Brázdil,
který měl za úkol zajistit nabídku. Místo dvou druhů terčů je možno zakoupit univerzální terče.
Starostka nechala hlasovat o nákupu univerzálních terčů pro soutěže OSH Olomouc.
Hlasování o předneseném návrhu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka informovala přítomné o přípravě krajského setkání zástupců OSH Olomouckého kraje a na
dané jednání je potřeba schválit delegáty. Navrženi delegáti jsou: se. Vlastimila Švubová, br. Ing. David
Číhal, br. Ing Lukáš Pluháček, br. Ing. Zbyněk Brázdil, br. Bc. Alois Obšil, se. Mgr. Martina Sobotová,
br. Mojmír Dostál, jako náhradník je br. Jan Konar.
Hlasování o předneseném návrhu:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka informovala přítomné o podaných návrzích na vyznamenání, návrhy prošla a které splňují
náležitosti předala k odsouhlasení.
Hlasování o schválení přednesených návrhů na vyznamenání:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
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6.) Diskuse:
Diskutovalo se průběžně u každého bodu jednotlivě.
7.) Školení zdravovědy – Ing. Roman Váňa zahájil školení zdravovědy, do kterého se zapojovali přítomni
členové VV, vše nám bylo řádně sděleno a aktivně jsme se i zapojovali. Po provedeném proškolení jsme
přistoupili k praktickým činnostem při mimořádných událostech. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, kdy
jednou jsme byli oběti a podruhé zachránci. Pokaždé praktické části jsme si danou situaci rozebrali a
řekli co jsme udělali dobře a co špatně, nebo jak by to mělo být správně.
8.) Usnesení a závěr:

Usnesení z VV OSH konaného dne 8. 9. 2020
1. Bere na vědomí








Kontrolu plněných usnesení – bod 1 splněn, bod 2 pokračuje
Informace čerpání volnočasových aktivit
Informace o umístění nové části garáže na stadionu Lokomotiva Olomouc
Termínu konání voleb do KSH a nominaci delegátů
Informace o registru sportovců
Informace OORP a OORM
Informace členů VV

2. Schvaluje







Program dnešního jednání VV
Pracovní komise dnešního jednání VV
Miroslava Mašláně (SDH Rataje) jako člena OORM
Nákup univerzálních terčů
Zapůjčení pivních setů na akce Atletického oddílu Lokomotiva výměnou za klíče od zadní branky
stadionu
Dodané návrhy na vyznamenání

3. Ukládá


Garantům informovat okrsky o novém běhu Univerzity Dobrovolného hasiče.
Z: garanti okrsků
T: ihned

Vypracovala návrhová komise
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Zapsal:

br. Mojmír Dostál

……………………………

Správnost ověřil:

se. Bartoňková Dagma

……………………………

se. Mgr. Sobotová Martina

……………………………
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