Zápis z jednání výkonného výboru KSH Olomouc
konaného dne 1. února 2018 v Olomouci
Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Jan Brabec, br. Oldřich Bezslezina, br. Alois Prokeš, br.
Karel Ondruch, br. Bc. Štefan Labaj, Pavel Nádvorník
Hosté:
Jan Tichý - místopředseda KKRR, br. Jiří Zips – VV SH ČMS,
Omluveni: Ing. Martin Žouželka, br. Ing. Radek Hlavinka, br. Roman Mácha – vedoucí
KORV, br. Ing. Josef Ošťádal, s. Dáša Bártková, s. Milena Sobotková- vedoucí
KORM, br. Antonín Tomeček – vedoucí AZH kraje, br. Mojmír Dostál- vedoucí
KORP,

Program:
1. Zahájení , schválení programu jednání, volba zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Dokončení a vyhodnocení inventur, hospodaření v roce 2017, návrh rozpočtu 2018
4. Schválení plánu práce VV KSH a KOR na rok 2018
5. Příprava SP OSH
6. Příprava OZ na Krajské kolo Plamene a dorostu
7. Termín vyhodnocení PO očima dětí
8. Zpráva předsedy KKRR k činnosti a hospodaření KSH
9. Organizační a různé
10. Závěr
ad 1.) Zahájení
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů a členů VV
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zapisovatele – Bc. Štefan Labaj
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na ověřovatele zápisu – br. Jan Brabec, br. Karel Ondruch
- hlasování o ověřovatelích zápisu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 2.) Kontrola plnění usnesení
- návrh podmínek sestavování OZ krajských kol MH a dospělých, jako i hlasování perrollam bude v samostatném bodě - v různém
hlasování
- Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi: 0
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ad 3.) Dokončení a vyhodnocení inventur, hospodaření v roce 2017, návrh rozpočtu 2018

- krajské inventury dodaly všechny OSH s výjimkou OSH Šumperk
- hospodaření KSH za rok 2017 – viz příloha
- návrh rozpočtu KSH na rok 2018 – viz příloha
- byl odsouhlasen členský příspěvek na KSH:
1,- Kč/člena, ke dni 1.2.2018, se splatností do 28.2.2018
ad 4.) Schválení plánu práce VV KSH a KOR na rok 2018

-

plán práce VV KSH byl schválen na minulém zasedání VV KSH
OSH Jeseník předloží do 29.3.2018 OZ Aktivu ZH, který se uskuteční na Jesenicku
vyhodnocení soutěže PO očima dětí proběhne dne 12.4.2018 v 9:00 h. na KSH
Krajské kolo TFA se uskuteční 3.5.2018, OZ rozešle KSH
Krajské kolo Plamene a mládeže bude ve dnech 8.-10.6.2018 v okrese Přerov
Dovolená ZH a seniorů se bude v termínu 25.6.-30.6. 2018 v Jánských Lázních

ad 5.) Příprava SP OSH
-

-

Shromáždění představitelů sborů OSH se uskuteční dne 12.4.2018 v 11:00 h na HZS
OL.
Klíč na stanovení počtu účastníků za jednotlivé OSH – na každých 1000 členů 1
představitel:
Jeseník – 2
Olomouc – 6
Prostějov – 6
Přerov – 5
Šumperk – 4
KKRR – všichni
bylo schváleno občerstvení na SP OSH – řízek, salát,kafe, nealko nápoje

ad 6.) Příprava OZ na Krajské kolo Plamene a dorostu
- z důvodu nemoci vedoucí KOR mládeže se odkládá projednání OZ krajského kola
plamen a dorostu na 29.3.2018
ad 7.) Termín vyhodnocení PO očima dětí
- vyhodnocení soutěže PO očima dětí proběhne dne 12.4.2018 v 9:00 h. na KSH, do
této doby je nutné doručit do kanceláře KSH všechny práce dětí
ad 8.) Zpráva předsedy KKRR k činnosti a hospodaření KSH

-

byl předložen plán práce na rok 2018
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ad 9.) Organizační a různé
-

-

starostka KSH informovala o nových stránkách KSH na adrese:
www.kshol.hasici-ol.cz
byly předloženy pravidla pro schvalování krajských kol v PS a Hry Plamen, - VV
KSH rozhodl , že se nebude hlasovat formou per- rollam.
Vyznamenání – byly odsouhlaseny předložené návrhy, až na vyjímky, které
nesplňovaly požadované podmínky k udělení vyznamenání
Starostka KSH informovala o konání 1, společenského večera složek IZS, který se
uskuteční 16.3.2018 ve 20:00 hod v hotelu Clarion Congres Hotel Olomouc, zájemci
podají přihlášku na KSH do 9.2.2018
Dále starostka podala informaci o možnosti přihlásit se do soutěže v dárcovství krve
členů SDH celého kraje
Návrh usnesení z jednání VV KSH dne 1.2.2018

1. Bere na vědomí
- informace o dokončení inventur a hospodaření za rok 2017 a plán práce na rok 2018
- informace o plánu práce VV KSH a KOR na rok 2018
- informace o přípravě SP OSH a vyhodnocení PO očima dětí
- informace o termínech akcí, které jsou připravené
-plán práce KKRR
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- zapisovatele a ověřovatele zápisu
- VV KSH se dohodl o poskytnutí příspěvku na dopravu pro reprezentanty – jednotlivce na
MČR, pokud bude poskytnuta dotace. Bude provedeno po vyúčtování dotací za rok 2017
- Schvaluje Pravidla chodu KSH Olomouc a Pravidla pořádání postupových kol PS, hry
Plamen a jiných akcí pod hlavičkou KSH OLK
1. Ukládá
Starostce KSH:
- Doplnění zápisu o přílohy
Starostům OSH:
- Dodat do 12.4.2018 podklady pro vyhodnocení soutěže PO očima dětí
- Jeseník zpracovat OZ na akci ZH KSH – do příštího jednání VV KSH
- Šumperk, dodat krajské inventury – do příštího jednání VV KSH
- KORM zpracovat OZ na krajské kolo Plamene a dorostu do 29.3. 2018
- Vedoucí KORM dodat plán práce KORM a zprávu za rok 2017 do konce února
Další jednání VV KSH proběhne 29.3.2018 v Olomouci
v Olomouci, dne 1.2.2018
Zapsal:

br. Bc. Štefan Labaj

Zápis ověřil: br. Jan Brabec
br. Karel Ondruch
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