Zápis z jednání výkonného výboru KSH Olomouc
konaného dne 5. dubna 2018 v Olomouci

Přítomni: Švubová, Prokeš, Brabec, Bártková, Bc. Labaj, Bezslezina, Sobotková,
Ondruch,
Hosté: A.Tomeček, Ing.Tichý, Zips , Havlas, Volek
Omluveni: Ing. Hlavinka, Ing. Ošťádal, Ing. Žouželka, Dostál, Jemelka,

Program:
1. Zahájení , schválení programu jednání, volba zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Dotace a granty
4. Informace k hospodaření
5. Příprava SP OSH
6. Schvalování OZ na Krajské kolo Plamene a dorostu, okresní kola v PS, Plamen
7. Příprava AZH – krajské setkání, rekreace
8. Zpráva předsedy KKRR k činnosti a hospodaření KSH
9. Účast zástupců okresů na školení v Přibyslavy ( funkcionářů, hospodářů ) a
celorepublikové poradě vedoucích ORM
10. Pouť hasičů na Sv. Hostýn
11. Organizační a různé
10.

Závěr

ad 1.) Zahájení
- zahájení provedeno starostkou OSH s. Vlastimilou Švubovou, přivítání hostů, členů VV a
ZH OL. kraje - program dnešního jednání VV, přítomné zástupce za 1 OSH Př a 1 ŠU
s právem hlasovacím
- návrh programu, viz výše
- hlasování o přijetí programu:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na zapisovatele – Bc. Štefan Labaj
- hlasování o zapisovateli:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0
- návrh na ověřovatele zápisu – s. Milena Sobotková, br. Alois Prokeš
- hlasování o ověřovatelích zápisu:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi: 0

ad 2.) Kontrola plnění usnesení
1. Bere na vědomí
- informace o dokončení inventur 2017- trvá ŠU
- hospodaření za rok 2017 a plán práce na rok 2018
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- informace o plánu práce VV KSH a KOR na rok 2018
- dodat práce k vyhodnocení PO očima dětí k 12.4.2018
- informace o termínech akcí, které jsou připravené
ad 3.) Dotace a granty

-

Byly podány žádosti ve výši 347 000,- Kč Ol. kraj

ad 4.) Informace o hospodaření

- Bylo předloženo čerpání rozpočtu za rok 2017 schválen-proběhlo hlasování
- Byl předložen návrh rozpočtu KSH na rok 2018:schválen proběhlo hlasování
příjmy a výdaje ve výši 527 100,- Kč
starostka informovala členy VV o nutnosti vytvoření rezervy na příští rok a o
bezúrokové půjčce 30 000,- od OSH Olomouc na překlenutí doby (březen- duben) než
příjdou dotace
ad 5.) Příprava SP OSH
-

Shromáždění představitelů sborů OSH se uskuteční dne 12.4.2018 v 10:00 h na
učebně HZS OL v 1. patře.

ad 6.) Schvalování OZ na Krajské kolo Plamene a dorostu, okresní kola v PS, Plamen
- Bylo schváleno OZ Krajského kola PLAMENE, které proběhne 8.-9.6.2018 v obci
Přestavlky v Okrese Přerov
- OZ krajského kola dospělých bude vypracováno do konce dubna
- Byli odsouhlasení rozhodčí na Krajské kolo PS,
- TFA krajské se uskuteční 3.5.2018 – soutěž proběhne ve dvou kategoriích: do 32 let a
nad 32 let – přihlášky už byly rozeslány na jednotlivá OSH
ad 7.) Příprava AZH – krajské setkání, rekreace
- Byla odsouhlasena a zástupcům jednotlivých OSH předána pozvánka s programem
setkání ZH dne 17.5. 2018 na Jesenicku
- do 3.5. 2018 počty ZH za každý okres nahlásit na kraj
- Byla podána informace o Rekreaci ZH v Jánských Koupelích ve dnech 25.-29.6.2018,
dne 27.6.2018 je plánován výlet na Sv. Kopeček do Olomouce
ad 8.) Zpráva předsedy KKRR k činnosti a hospodaření KSH

-

jednotliví členové KKRR byli vyzváni k vyšší aktivitě kontrol

ad 9.) Účast zástupců okresů na školení v Přibyslavy ( funkcionářů, hospodářů ) a

celorepublikové poradě vedoucích ORM

Starostka KSH podala následující informace:
- 6.-7.4.2018 se uskuteční setkání zástupců okresů na školení v Přibyslavi a
celorepubliková porada vedoucích ORM
- 20.-21.4.2018 proběhne v Přibyslavi Shromáždění starostů OSH
- 26.5.2018 se budou konat v Brně oslavy ke 100. výročí vzniku republiky, sraz
praporečníků s prapory je od 9,00 – 9,30 h
přihlášky zasílat do 15.4.2018
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ad 9.) Organizační a různé
-

Byla odsouhlasena cena za kytici při úmrtí ZH – zůstává 500,- Kč
Vyznamenání - byly odsouhlaseny předložené návrhy, až na vyjímky, které
nesplňovaly požadované podmínky k udělení vyznamenání
Kdo neposlal žádost o medaili (ke 100 výročí vzniku republiky) přes OSH, ten ji
nedostane
Jednotlivá OSH byla vyzvána ke kontrole evidence ZH
Na návrh OSH Šumperk bude na příštím VV KSH provedena úprava a předložení
nových Pravidel chodu KSH tak, aby souhlasila se Směrnicemi PLAMENE, atd.
ZH Tomeček upozornil okresy na nutnou úpravu ZH v centrální evidenci
Návrh usnesení z jednání VV KSH dne 5.4.2018

1. Bere na vědomí
- Návrh sestry M. Sobotkové na zrušení schválených Pravidel chodu OL. KSH
- Informace k připravované OZ PS Krajského kola
- půjčku od OSH Olomouc na dobu nezbytně nutnou k zabezpečení chodu KSH
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- zapisovatele a ověřovatele zápisu
- přítomné zástupce OSH 1 Př a 1 Šu s hlasem rozhodujícím
- OZ na krajské setkání ZH do Jeseníku
- krajskou OZ Plamene a Dorostu 2018
- čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
3. Ukládá
Starostce KSH:
- Doplnění zápisu o přílohy čerpání rozpočtu za rok 2017
- Plán rozpočtu na rok 2018
- Předložit nový návrh na Pravidla kraje – chodu kraje
v Olomouci, dne 5.4.2018
Zapsal:

br. Bc. Štefan Labaj

Zápis ověřil: s. Milena Sobotková
br. Alois Prokeš
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