Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 26. března 2011 v hasičské zbrojnici Olomouc-Černovír

Přítomni:
Hosté:

dle presenční listiny (81 představitelů sborů, tj. 58,3%, Q=41)
členi VV OSH Olomouc, členové OKRR, ostatní hosté

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení
schválení programu
volba pracovních komisí
kontrola plnění usnesení z minulého SPS okresu
zpráva OSH Olomouc (zpráva sekretariátu OSH, zprávy OOR, zpráva OKRR)
čerpání rozpočtu za období 2010
informace k plnění úkolů SDH, registračním listům okrsků, dotacím úřadu Ol. kraje,
zrušení dlouhodobě nečinných SDH
8. diskuse
9. usnesení
10. závěr

ad. 1.
Jednání zahájil z pověření VV OSH Ol. I.náměstek starosty br. Ing. Jiří Kropáč, přivítal přítomné
představitele SDH, hosty pana zástupce VV OSH Olomouc, předsedu OKRR br. Jana Konara, zástupce
VV SH ČMS br. Antonína Zatloukala. Omluvil starostu OSH Olomouc br. Luďka Sýkoru pro pracovní
neschopnost, hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Martina Tesaříka, paní Alenu Hložkovou, plk. Ing.
Karla Kolaříka, dále starostku KSH Ol. kraje s.Dášu Bártkovou a starostu SH ČMS br. Ing. Karla
Richtera pro pracovní zaneprázdnění. Přivítal hosty pana Ing. Romana Váňu, poslance PČR, pana Ivo
Streita, zástupce HVP, br. Víta Kolka, nám. OSH Přerov a pana Miroslava Karlece.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 81 představitelů sborů okresu Ol. (v okrese Ol. je činných
139 SDH) a 10 členů VV OSH Olomouc. Pro hlasování tedy z 81 hlasů Q=41 hlasů.
ad. 2.
Navržený program: -viz výše uvedený
Hlasování o chválení programu:

Pro: 81

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
- Zapisovateli navrženi br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč) a členka VV OSH Ol. s. Vlastimila
Švubová
Hlasování o schválení zapisovatelů:
Pro: 79
Proti: 0
Zdržel se: 2

- Volba ověřovatelů zápisu: za SDH Chválkovice : br. Bernard Šafařík st.
za VV OSH Ol: br. Miloslav Siegel, br. Mojmír Dostál,br. Roman Mácha
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 78
Proti: 0
Zdržel se: 3

- Volba návrhové komise:

za VV OSH: br. Ing. František Faltýnek jako předseda komise
za VV OSH: br. Aleš Konečný
za SDH Trusovice: br. Oldřich Weidinger
za SDH Nasobůrky: br. Jaroslav Winiarski
za SDH Troubelice: br. Miroslav Král
Pro: 80
Proti: 0
Zdržel se: 1
Hlasování o schválení návrhové komise:
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ad. 4.
Usnesení ze Shromáždění zástupců SDH okresu Ol. z 27.11.2010 uložilo tyto úkoly:
Sborům:

- VVH SDH provést všemi sbory v období listopad až 31.1.2011 - splněno
- Odevzdat členské příspěvky SDH společně s 2-mi výtisky příloh k registračnímu listu SDH
nejpozději do 31.1.2011 na sekretariát OSH Olomouc – nesplnilo 18 sborů:
- Hlášením o činnosti SDH za rok 2010 na sekretariát do 16.2.2011 – nesplnilo 14 sborů
- Zapracovat do svých plánů o činnosti na rok 2011 „závazné termíny pro OSH Olomouc“ a ve své
činnosti se jimi řídit - splněno
- Všem představitelům SDH dnešního jednání informovat členskou základnu sboru o závěrech
přijatých Shromážděním představitelů SDH dne 27.11.2010 - splněno
- Do závazných pokynů doplnit a vedoucím kolektivu MH oznámit termín okresního kola dorostu
20.5.2011 - splněno
- Provést VVH okrsku do 27.2.20111 a zprávy z VVH okrsků odevzdat na OSH Olomouc v písemné
podobě do 7.3.2011 – nesplnilo 8 okrsků
- Nahlásit termíny konání pohárových soutěží v roce 2011 jednotlivými SDH na OSH Olomouc do
31.12.2010 – sbory které termíny soutěží nahlásily jsou v kalendáři zahrnuté
Výkonnému výboru OSH Olomouc:

- Neměnit stanovené závazné termíny pro činnost na rok 2011 s výjimkou důvodů hodných zřetele –
průběžně plněno
- Úpravu návrhu rozpočtu OSH ČMS Olomouc na rok 2011 následovně: položku 58122 oddíl PSsoutěž-okres navýšit na 20tis. Kč a úsporu zajistit rozpočtovým opatřením - splněno

ad. 5.

- zpráva I. náměstka starosty o činnosti OSH Ol.br. Ing. Jiřího Kropáče
Příloha č.1
- zpráva Okresní odborné rady velitelů, vedoucí rady br. Roman Mácha
- podány informace k OZ okrskových kol 2011, k OZ okresních kol a seriálu soutěží TOHATSU
FIRE CUP 2011
- viz. zpravodaj 1-2011 (umístěn na www stránkách OSH Ol.)
- zpráva Okresní odborné rady mládeže, vedoucí rady br. Miloslav Siegel
Příloha č.2
- zpráva Okresní odborné rady prevence, vedoucí rady br. Mojmír Dostál
Příloha č.3
- zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.4
ad. 6.
- čerpání rozpočtu za rok 2010 představila pracovnice sekretariátu OSH Ol. s. Emílie Soušková
Příloha č.5
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ad. 7.
- Členské příspěvky neodevzdaly sbory: Čechovice, Hnojice, Pňovice, Rybníček, Zadní Újezd,
Žerotín, Kovářov
- Přílohy k reg.listu neodevzdaly sbory: Bystrovany, Čechovice, Hnojice, Horka n/Mor., Slatinice,
Těšetice, Toveř, Tršice, Tři Dvory, Žerotín, Moravská Huzová, Nové Dvory, Olomouc-město,
Rybníček, Pňovice, Zadní Újezd a Chomoutov
- Hlášení o činnosti okrsku za rok 2010 neodevzdaly: okrsek Bouzov, Domašov nad Bystřicí, Slavětín,
Hněvotín, Náklo, Příkazy, Těšetice a Království
- Hlášení o činnosti SDH za rok 2010 neodevzdaly: Bílá Lhota, Bělkovice-Lašťany, Kovářov,
Hlubočky-Ves, Senička, Slatinice, Pískov, Lazce, Březové, Rozvadovice, Střeň, Žerotín, Čechovice,
Grygov
Po sběru dat v centrální evidence se zjistily nedostatky a neshody v evidenci sborů dobrovolných
hasičů. Na základě těchto nedostatků VV OSH Olomouc navrhuje, aby sbory, které již několik let
nepracují a již ani neexistují, nebo o zánik sami požádaly, byly v souladu se stanovami SH ČMS
navrženy k zániku. Jde o tyto sbory Hodolany, Dolní Sukolom, Kožušany, Komárov, Vsisko,
Chudobín, Mladějovice, Mrsklesy, Nová Ves, Přestavlky, Samotišky, Želechovice, Červená Lhota,
Svojanov.
Z Výše uvedených důvodů na základě čl.65,odst. 60, Stanov SH ČMS Shromáždění představitelů
sborů okresu Olomouc podává návrh na zánik organizačních jednotek a to SDH Hodolany, Dolní
Sukolom, Komárov, Vsisko, Chudobín, Mladějovice, Mrsklesy, Nová Ves, Přestavlky, Samotišky,
Želechovice, Červená Lhota, Svojanov.
Hlasování o návrhu na zánik výše uvedených sborů: Pro 75 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželo se 6 hlasů
ad. 8.
br. Urbánek (SDH Hynkov) – Pan hejtman na shromáždění v roce 2009 slíbil zprostředkovat jednání
mezi zástupci obcí či sborů a společností Povodí Moravy ohledně povodní a povodňových plánů, do
dnešního dne se tak nestalo.
- odpovídá br. Ing. Kropáč - oslovím hejtmana OL. kraje k vyvolání jednání na téma řešení
protipovodňových opatření
br. Jan Krejčí (SDH Olomouc-Holice) – Co přinese OSH Ol. seriál soutěží Tohatsu Firecup a jaké
bude jeho finanční zatížení pro OSH? Proč dochází k ověření časomíry Fire Timer III 2.4.2011 , když
byla pořízená již v roce 2007?
- odpovídá br. Ing. Kropáč – finanční zatížení pro OSH je minimální, většina nákladů je kryta z dotací
přípěvků Ol. kraje či sponzorů; pro sbory přinese konkurenční soutěžení s jednotným strojem
Tohatsu a hodnotnými cenami; o finance na časomíru bylo žádáno v roce 2007, v roce 2008 časomíra
vznikala, 2009 proběhla úprava vozidla pro zabudování časomíry. V roce 2010 probíhalo odzkoušení
funkčnosti, v roce 2011 proběhne ověření funkčnosti jako celku vč. zaškolení obsluh
- odpovídá br. Mácha – časomíra je složená z několika měřících celků (100m., PÚ, věž, LED
obrazovky) a na žádné soutěži nebyla prezentována jako celek; proto 2.4. proběhne její představení
jako funkčního celku
s. Vlastimila Švubová (okrsek Uničov) – v našem okrsku byl vznesen požadavek na změnu termínu pro
hlášení údajů do kalendáře soutěží a to posunutím z 31.12. na 31.1. stejně jako je termín pro odevzdání
jiných dokumentů.
- po mnohonázorové diskuzi probíhá volba o zachování původního termínu a to 31.12.
Hlasování o schválení termínu pro zaslání údajů do kalendáře soutěží:
Pro: 64
Proti: 11
Zdržel se: 6
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br. Jan Krejčí (SDH Olomouc-Holice) – Jak to vypadá se stavem výcvikového střediska pro
dobrovolné hasiče v okrese, o kterém se zmiňoval starosta OSH na minulých jednáních
- odpovídá br. Ing. Kropáč – v tuto chvíli není mně, ani nikomu z členů VV, o sdělení br. Luďka
Sýkory v uvedené věci nic známo. Vše prověříme a zjistíme potřebné informace. Výsledek zjištění
bude uveřejněn na www.oshol.hasici-ol.cz v zápise z VV za 04/11 a zodpovězen na příštím PS PSDH.
ad. 9. Návrh na usnesení ( viz. oddíl pod zápisem)
- hlasování o přijetí usnesení
Pro: 81

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 10.
Závěrem všem přítomným br. Ing. Jiří Kropáč popřál do další práce mnoho sil a zdaru. Zároveň všem
přítomným poděkoval za jejich účast, aktivní a věcný přístup k jednání.

V Olomouci 26. března 2011
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

s. Vlastimila Švubová

…..................................................

Ověřovatelé zápisu : br. Bernard Šafařík st.

…………………………………..

br. Miloslav Siegel

…………………………………..

br. Mojmír Dostál

…………………………………..

br. Roman Mácha

…………………………………..
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH
OLOMOUC , KONANÉ DNE 26.3. 2011 V MFS HZ ČERNOVÍR
1. Schvaluje:
- Program jednání Shromáždění představitelů SDH Ol.
Hlasování: pro 81 proti 0 zdržel 0
- Složení těchto pracovních komisí:
Návrhová komise: br. Ing. František Faltýnek – předseda komise
br. Aleš Konečný
br. Jaroslav Vinařský
br. Oldřich Weidinger
br. Miroslav Král
Hlasování: pro 80 proti 0 zdržel 1
- Zapisovatelé:

br. Ing. Martin Žouželka
s. Vlastimila Švubová
Hlasování: pro 79 proti 0 zdržel 2

- Ověřovatelé zápisu: br. Mojmír Dostál
br. Miloslav Siegel
br. Roman Mácha
br. Bernard Šafařík st.
Hlasování: pro 78 proti 0 zdržel 3
- Zprávu o čerpání rozpočtu OSH Ol. za rok 2011
- Zprávu okresní a revizní rady
- Návrh na zánik organizačních jednotek, které dlouhodobě neplní své povinnosti nebo podaly žádost
o své zrušení z evidence OSH ČMS Ol. v souladu s čl.65,odst. 60,stanov SH ČMS : SDH
Hodolany, Dolní Sukolom, Komárov, Vsisko, Chudobín, Mladějovice, Mrsklesy, Nová Ves,
Přestavlky, Samotišky, Želechovice, Červená Lhota, Svojanov.
Hlasování: pro 75 proti 0 zdržel 6
- Podpoření obsahu dopisu zaslaného na OSH Ol. ze SH ČMS o změnách v nemocenském pojištění
DH při zásazích.
Hlasování: pro 80 proti 1 zdržel 0
- Termín hlášení konání soutěží v PS SDH dospělých a mládeže do Kalendáře soutěží OSH Ol.
zůstane do 31.12. kalendářního roku.
Hlasování: pro 64 proti 11 zdržel 6

2.Bere na vědomí:
- Zprávu o plnění úkolů stanovené usnesením z posledního SP SDH OL.
- Zprávu o činnosti OSH okresu Olomouc
- Zprávu o činnosti Okresní odborné rady velitelů
- Zprávu o činnosti Okresní odborné rady mládeže
- Zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku OSH Ol. za rok 2010
- Informaci o problematice Centrální evidence SH ČMS
- Vystoupení člena VV SH ČMS br. Antonína Zatloukala
- Informace Ivo Streita o možnostech pojištění u HVP a řešení dalších problémů
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3. Ukládá:
-

Všem SDH a okrskům,které neodevzdaly stanovené hlášení a dokumenty z VVH v řádném
termínu stanoveným OSH Ol., toto splnit do 15.4. 2011
Okrskům SDH zajistit účast jednoho soutěžního kolektivu mužů na okresním kole v PS, dle OZ
okrskových soutěží v PS pro rok 2011.
I.náměstkovi br. Ing. Kropáčovi oslovit hejtmana OL. kraje k vyvolání jednání s ním na téma
řešení protipovodňových opatření na území okr. Olomouc, konkrétně Hynkov a okolí.
I.náměstkovi br. Ing. Kropáčovi OSH Ol. podat informaci ohledně stavu jednání ve věci
Výcvikové středisko pro JPO SDH.
SDH- soustavně ve sborech pracovat s centrální evidencí členů SH ČMS tak, aby byly zajištěny
aktuální údaje do hlášení o činnosti za příslušný kalendářní rok.
Jarní shromáždění ukládá všem účastníkům jednání informovat své sbory o závěrech a výsledcích
tohoto jednání.
Okrsku Příkazy doplatit 1000,- Kč jako kauci za nepřítomnost na Okresním kole v PS v roce 2010
na základě organizačního zabezpečení okrskových kol 2010.
Hlasování: pro 81 proti 0 zdržel 0

V Olomouci dne: 26.3.2011

Předseda návrhové komise:

_______________________
br. Ing. František Faltýnek
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Příloha č.1

Zpráva 1. náměstka OSH Olomouc o činnosti OSH ČMS okresu Olomouc od
podzimního SP SDH ve Skrbeni konaného dne 27.11.2010 k dnešnímu dni
Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a srdečně přivítal na dnešním jarním shromáždění, konaném
zde v MFS HZ v Olomouci – Černovíře.
VV OSH ČMS okresu Olomouc se od podzimního shromáždění ve Skrbeni sešel na svém
jednání celkem pětkrát. Čtyři jednání VV se konaly jako řádné, dle plánu činnosti VV pro rok 2011,
jeden VV dne 15.2.2011 se konal jako mimořádný.
Programem řádných VV bylo zejména rozpracování a kontrola plnění usnesení z PS PSDH a VV,
čerpání rozpočtu 2010 a tvorba návrhu vyrovnaného rozpočtu pro rok 2011, informace sekretariátu
OSH, informace vedoucích OR a členů VV, zprávy a vyhodnocení VVH SDH a okrsků, úhrada příspěvků
a hlášení SDH za rok 2010, příprava a průběh inventur 2010, příprava jarního shromáždění PSDH,
schvalování návrhů na vyznamenání, organizační záležitosti a diskuse k projednávaným záležitostem.
Na mimořádném VV, konaném dne 15.2.2011 bylo programem jednání způsob pokrytí mzdy starosty
OSH Olomouc v návaznosti na rozpočet OSH Olomouc a opatření, k zajištění vyrovnaného rozpočtu
OSH Olomouc v roce 2011.
Z každého jednání VV bylo přijato řádné usnesení a zápis z jednání byl do 7 dnů zveřejněn na
webových stránkách www.oshol.hasici-ol.cz Za tuto vzornou činnost a organizaci při vyhotovení
zápisů a jejich zveřejnění na webových stránkách OSH, patří poděkování jednatelce VV sestře Vlastě
Švubové a bratrovi Ing. Martinovi Žouželkovi.
Při naplňování usnesení z jednání VV dne 15.2.2011 ve věci zajištění finančních prostředků pro
starostu OSH Olomouc, bratra Luďka Sýkoru na plat ve funkci vedoucího sekretariátu OSH Olomouc,
byl získán příslib Olomouckého kraje na dotaci, která v tomto a příštím roce tuto potřebu pokryje.
Přesto je nutné vytvořit takové podmínky, aby plat vedoucího pracovníka sekretariátu OSH Olomouc,
byl v příslušném roce dostatečně kryt finančními prostředky tak, aby hospodaření OSH Olomouc bylo
vyrovnané. Nutnost vyrovnaného a úsporného hospodaření vyplývá i z toho, že výsledek hospodaření
OSH Olomouc v roce 2010, skončil ztrátou 145622,- Kč a byl kryt finanční rezervou. V období krize a
snižování dotací musíme velmi dobře zvažovat, za co a v jaké výši si můžeme dovolit peníze vynaložit.
VV v tomto směru přijal účinná opatření, která zabezpečí vyrovnané hospodaření v roce 2011.
Pro Vaši informaci uvedu nejdůležitější z těchto opatření. VV OSH Olomouc:
- nepřipustí, aby výdaje převýšili příjmy, při zachování zůstatku (finanční rezervy) z roku 2010
- výdaje bude schvalovat a rozhodovat o nich VV předem
- při očekávání snížené dotace pro OSH od SH ČMS Praha zajistí potřebný objem finančních
prostředků cestou grantů a dotací (SH ČMS obdrží od MVČR v t.r. o 7,O mil. Kč méně, tedy
jen 8,0 mil. Kč pro všechny OSH v ČR)
- bude dohlížet na to, aby finanční prostředky byly vynakládány maximálně účelně
K dnešnímu dni se nám podařilo zajistit příslib Olomouckého kraje na dotaci 200000,- Kč na mzdu
vedoucího sekretariátu OSH Olomouc pro tento rok, 100000,- Kč pro soutěže v oblasti požárního
sportu dospělých a 25000,- na děti a mládež. Od SMOl. nám byla schválena dotace 5000,- na
Olomouckého draka a máme příslib 25000,- Kč na malé projekty, z které bychom rovněž pokryly
potřeby dětí a mládeže. Osobně se domnívám, že podaří-li se nám v této ekonomicky složité době
získat touto cestou pro potřeby a činnost OSH Olomouc částku 355000,-, + dotace KSH a SH ČMS,
bude to mimořádně dobrý výsledek, který dává předpoklad, že hospodaření v tomto roce bude
vyrovnané.
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-2Ke snížení ztráty v roce 2010 přispělo operativní dořešení úhrady nákladů za jarní volební
shromáždění PSDH v Haňovicích, kdy se nám podařilo na tuto akci získat v závěru roku 2010 dotaci
Olomouckého kraje v částce 25000,- Kč.
K příjmům v tomto roce můžeme také přičíst částku 30000,- Kč, která je vratkou půjčky OSH Jeseník
z roku 2006.
Inventarizační komise v tomto roce odvedla velmi dobrou práci při inventurách za rok 2010. Za
tuto jejich obětavou práci chci poděkovat všem jejich členům v čele s předsedou IK, bratrem Milanem
Vysloužilem. Jejich přičiněním byla provedena položková inventarizace veškerého majetku OSH
Olomouc s označením tohoto majetku příslušnými štítky opatřenými inventarizačními čísly. Mimo jiné
byly inventovány i časomíry Fire Timer II. a Fire Timer III. U časomíry Fire Timer III., která byla
pořízena v roce 2007 zbývá provést ukázku plné funkceschopnosti této časomíry, která je dohodnuta
na termín 2.4.2011 a má prokázat, že mechanika, elektronika a SW této časomíry odpovídá její
pořizovací hodnotě 670000,- Kč.
O výsledku inventur 2010 Vás bude informovat ve své zprávě předseda OKRR br. Jan Konár.
Kromě uvedené činnosti, kterou VV OSH Olomouc od posledního zasedání PSP SDH ve Skrbeni
řešil, byl dále zaveden systém pro používání služebního vozidla OSH Olomouc vč. řádného vykazování
jízd, byly přijaty závěry a rozpracována opatření k výsledku inventur 2010, byly projednány a
schváleny návrhy na vyšší hasičské vyznamenání (ZH) a řada dalších činností a přijatých závěrů a
opatření, která jsou prováděna plně v souladu se stanovami SH ČMS. Pokud bych měl z pohledu
zastoupení starosty OSH Olomouc, hodnotit činnost VV od posledního PSP SDH ve Skrbeni, musím
konstatovat, že mám z této činnosti velmi dobrý pocit. Účast na jednáních VV stoupla v průměru na
90%, unesení jsou plněna a přístup jednotlivých členů k řešení pracovní problematiky je aktivní.
Posouzení výsledků práce VV nechám na Vás.
O naplňování povinností jednotlivých SDH a okrsků ve vztahu k OSH Olomouc budeme mluvit
podrobně (provedeme vyhodnocení) v bodě 7. dnešního programu jednání a proto nebudu provádět
hodnocení v této zprávě. Jen o jedno bych Vás všechny chtěl požádat, pokud jsou stanoveny termíny
a obsah písemností, které je nutné zaslat na OSH Olomouc, dodržujte je. Většina SDH a okrsků tak činí
a za to je musím pochválit. Ti, kteří tyto naše zásady mnohdy opakovaně nectí žádám, aby toto své
jednání bezodkladně napravili.
Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
dovolte mi, abych závěrem své zprávy vyslovil přesvědčení, že se nám v tomto roce podaří
naplnit plán práce OSH Olomouc vč. zajištění potřebného objemu finančních prostředků na tuto
činnost.
Za to, že se nám daří zabezpečovat potřebné finanční prostředky patří velké poděkování našim
sponzorům, bez kterých, by jsme náš plán práce nemohli realizovat.
Jmenovitě bych chtěl z tohoto místa poděkovat Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Olomouc.
Dále patří naše poděkování KSH Olomouckého kraje a SH ČMS za dotace v roce 2011.
Za dobrou a kvalitně odvedenou práci chci poděkovat všem členům VV OSH Olomouc, OOR v čele
s jejich vedoucími, br. Romanovi Máchovi a OORV za zorganizování TOHATSU fire cupu 2011, OKRR
v čele s jejím předsedou br. Janem Konárem, Milušce Souškové za dobrou práci sekretariátu OSH
Olomouc.
-38

Velké poděkování patří SMOl. a jeho zástupcům za to, že můžeme zde v tomto novém MFS HZ
v Černovíře, za dobrých ekonomických podmínek konat naše zasedání.
Našemu starostovi br. Luďkovi Sýkorovi přeji brzké uzdravení a věřím, že se co nejdříve opět ujme své
funkce vedení OSH Olomouc.
Na úplný závěr svého vystoupení chci poděkovat především všem SDH, které v uplynulém období
dobrou a příkladnou činností ve svých sborech naplňovali cíle našeho hasičského hnutí. Do této další
náročné a dobrovolné práce Vám přeji hodně zdraví, štěstí, elánu, peněz, pochopení Vašich blízkých a
také hodně aktivních a pracovitých členů ve Vašich sborech.
Děkuji Vám za Vaši pozornost
V Olomouci dne 26. března 2011

Zpracoval: Ing. Jiří Kropáč, 1. náměstek starosty OSH Olomouc
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Příloha č.2

Zpráva ORM pro jarní zasedání zástupců sborů na okrese Olomouc v roce 2011

Vážené sestry a bratři, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností rady mládeže.
Rada mládeže se schází v pravidelných intervalech – jednou za měsíc a projednává otázky
a činnost ohledně mládeže a dorostu v našem okrese.
Na podzimním jednání, které bylo posledním v loňském roce, byly navrženy termíny
okresních soutěží v letošním roce. Jedná se o tyto soutěže mladých hasičů:
• 16. dubna soutěž CTIF ve Štafetě a požárním útoku
• 14. května vyhodnocení okresního kola celostátní hry Plamen, což je jedna
z hlavních akcí Odborné rady mládeže
• 20. května okresní kolo dorostu
• 3. září již IV. ročník Olomouckého draka (běh na 60m s překážkami)
V letošním roce proběhly již dvě schůzky. První byla zaměřena na přípravu kalendáře
okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Druhá na přípravu školení vedoucích
mladých hasičů a rozhodčích, které právě teď probíhá v Ústřední hasičské škole
v Jánských Koupelí, které finančně podporuje i Unie nestátních neziskových organizací
OK.
S činností rady mládeže jsem spokojen, účast členů a aktivita je na dobré úrovni.

Miloslav Siegel
vedoucí OORM okresu Olomouc
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Příloha č.3

Informace vedoucího OORP od posledního shromáždění ZS
Rada prevence se od podzimního SZS sešla na dvou jednáních, účast na těchto
jednáních byla 100%. Úkoly dané plánem činnosti si plníme. V současné době spolu s HZS
Olomouc řešíme problematiku informovanosti občanů k nové právní úpravě platné od
1.1.2011:
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Nařízení je závazné pro všechny (občany, podnikatele).
Obecná povinnost: Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Spalinovou cestu je třeba – kontrolovat, čistit a provádět u ní revize.
Kontrolu spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem živnostenského listu
v oboru kominictví (dále jen „kominík“).
Kontrola spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a
výkonu připojeného spotřebiče.
Nařízení stanoví, co vše musí kominík zkontrolovat.
O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.
Pokud se budete chtít lépe informovat o této problematice navštivte stránky
www.hzsol.cz , sekce – informace pro občany / složka prevence.
Našim současným stěžejním úkolem je soutěž pro děti a to „Požární ochrana očima
dětí 2011„ , kde v současné době probíhají základní kola. Tato základní kola probíhají do
11.4.2011 a do 18.4.2011 je nutno zaslat tři vyhodnocené práce z každé kategorie na OSH
Olomouc v platném hodnotícím tiskopise. Vše ještě jednou dostanete elektronicky během
týdne. Vyhodnocení okresního kola proběhne 20.4.2011 na OSH Olomouc.
Zpracoval: vedoucí OORP br. Mojmír Dostál
mobil: 731 452 080
e-mail: mojmirdostal@seznam.cz
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Příloha č.4

Zpráva okresní kontrolní a revizní rady za období listopad 2010 až březen 2011
Okresní kontrolní a revizní rada při OSH Olomouc řídí svoji činnost dle Metodického pokynu pro
provádění kontrolní činnosti vydaného starostou sdružení. Jednotlivé úkoly jsou rozpracovány do
plánu práce na příslušný rok.
Pravidelná jednání probíhají jedenkrát za dva měsíce v kanceláři OSH. Máme své zastoupení v krajské
kontrolní a revizní radě a pravidelně se zúčastňujeme jednání okresního výkonného výboru.
Operativně zajišťujeme i mimořádné úkoly, které jsou na jednotlivé členy delegovány.
Všichni členové se aktivně do práce zapojují a svoji případnou neúčast řádně dopředu vždy omlouvají.
V závěru roku 2010 bylo naši radou prověřeno konečné vyúčtování dotací v celkové částce
260 284,- Kč. Z toho jednotlivé granty z ministerstva vnitra činily 31 500,- a dotace ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy byly v částce 176 144,-. Dále nám byly poskytnuty příspěvky z Unie
nestátních neziskových organizací v celkovém objemu 31 500,- Kč.
Chtěl bych touto cestou apelovat na ty sbory, které výše uvedené dotace čerpají, ať veškeré doklady
předkládají včas a v pořádku. V některých případech bylo třeba opětovně oslovit příslušné sbory
k dodání potřebných dokladů.
Další významnou oblastí naší práce byla účast členů okresní kontrolní a revizní rady při inventarizaci
majetku okresního sdružení. Ten je zčásti uložen a používán přímo na sekretariátu a dále uskladněn
v Trusovicích, Bohuňovicích a v době inventury i ve Velkém Týnci. V návaznosti na zápis o výsledku
inventur ze 3. března tohoto roku byl informován výkonný výbor a ten přijal příslušná opatření
k dílčím výsledkům z výše jmenované inventarizace.
Byla rovněž provedena inventarizace majetku krajského sdružení, který je trvale používán naším
okresním sdružením.
Na 19. listopadu loňského roku byla z naší iniciativy svolána pracovní schůzka. Na základě
přednesených podnětů byly stanoveny termíny a jmenováni členové výkonného výboru ke splnění
úkolů v oblasti dotací, užívání automobilu, evidence majetku KSH trvale zapůjčeného do OSH
Olomouc, rušení dlouhodobě nefungujících sborů, plánu práce VV a sestavení rozpočtu na rok 2011.
Činnost na okresním sdružení byla v posledním období ovlivněna dlouhodobou nemocí starosty br.
Sýkory. A tak již od listopadu starostu v některých záležitostech zastupuje jeho první náměstek – br.
Kropáč Jiří.
Dle názoru OKRR nedošlo v tomto období z výše uvedeného důvodu ke snížení úrovně práce jak
výkonného výboru, sekretariátu, tak dalších orgánů OSH. V některých oblastech je tomu spíše naopak
a v tomto období se podařilo dořešit úkoly z minulosti. Namátkou bych vzpomenul půjčku pro OSH
Jeseník či financování jarního shromáždění roku 2010 v Haňovicích. Oproti minulému období jsou
pravidelně měsíčně svolávána jednání výkonného výboru. Výrazným posunem je pohled dopředu a
nikoliv řešení restů vzniklých nedůslednou přípravou jednotlivých akcí.
Významným počinem v evidenci jednotlivých sborů včetně nejdůležitějších informací o každém
členovi lze bezesporu zařadit ukončení prací v oblasti centrální evidence.
Tuto akci řídil za náš okres bratr Žouželka Martin, který není členem žádného orgánu na OSH
Olomouc. Na tomto příkladu je vidět, že velikost a množství frček na výložkách automaticky
neznamená chuť do práce a to i na akcích s celostátním dopadem.
Dle mého názoru správným rozhodnutím bylo jmenování jednotlivých garantů pro okrsky ze členů
zvolených do funkcí na okresním sdružení. Tato spolupráce funguje již několik roků a přináší nám
výsledky. Na posledních jednáních výkonného výboru jsou přednášeny získané informace z valných
hromad, oslav, soutěží a podobných akcí a v případě nutnosti se k tomuto přijímají potřebná usnesení.
Jedním z výsledků práce je i seznam dlouhodobě nepracujících sborů, o kterém budeme jednat
v dalším bodu dnešního programu. Dalším důvodem pro tuto spolupráci byla snaha o zajištění
požadované účasti z okresního sdružení na výročních valných hromadách a jiných slavnostních akcích.
Máme více jak 150 evidovaných sborů a starosta okresního sdružení jednoduše všude být nemůže.
Navíc je třeba mít i zpětnou informaci o úrovni práce jednotlivých sborů.
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A tímto jsem se dostal ke spolupráci s jednotlivými sbory. Okresní kontrolní a revizní rada na svém
posledním jednání přijala rozhodnutí o uspořádání konzultačních hodin s pokladníky vybraných sborů
a okrsků. Poslední tři roky probíhalo školení v této oblasti a tak jsme zvědavi, jak se získané
informace aplikují do každodenní práce. Podrobnosti s dostatečným předstihem sdělíme vybraným
sborům. Již teď však můžu slíbit, že máme představu o jednání v přátelském duchu nad konkrétními
problémy a nad jednotlivými účetními případy. Získané zkušenosti se budeme snažit zevšeobecnit a
vhodnou formou informovat ostatní. Smyslem tedy není a nebude vytvoření seznamu největších
„hříšníků“, či něčeho podobného. Chceme společně řešit problémy, nikoliv zveřejňovat konkrétní
jména.
Dovolte mi zmínit ještě jednu akci, která se připravuje. A tou je školení všech, kteří byli v loňském
roce zvoleni do jakékoliv funkce na okresním sdružení. Toto se připravuje na sobotu 9. dubna tohoto
roku. Cílem je prohloubení znalostí ze Souboru předpisů SH ČMS.
Závěrem mé zprávy bych rád z tohoto místa poděkoval všem členům okresní kontrolní a revizní rady
za jejich práci od zvolení až do dnešního dne. Určitě je také potřeba poděkovat prvnímu náměstkovi
br.. Kropáčovi, který poslední měsíce zastupuje starostu bratra Sýkoru a jehož pracovní nasazení je
obdivuhodné. No a již zmíněný bratr Sýkora měl jistě v době své nemoci dost času na přemýšlení o
zdravém stylu života, o počtu vykouřených cigaret a o věrohodnosti rad udílených lékařským
konciliem. Přejme mu tedy rychlé uzdravení a poté návrat do běžného hasičského života.
Nám všem pak přeji zejména pevné zdraví, chuť do práce a zajímavé nápady při získávání finančních
prostředků v době úsporných balíčků a podobných opatření.

Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace majetku OSH Olomouc za rok 2010
Inventarizace majetku byla prováděna v jednotlivých krocích postupně od počátku roku 2011 až do 3.
března, kdy se komise sešla k provedení poslední části inventury a k sepsání zápisu.
Složení inventarizační komise bylo odsouhlaseno na pravidelném jednání výkonného výboru dne 22.
listopadu 2010. Navrženi a schváleni byli:
Vedoucí: Vysloužil Milan
Členové: Mácha Roman, Siegel Miloš, Pelc Josef a Konar Jan.
Dále se inventarizace zúčastnili někteří členové z OSH Olomouc a zástupci několika sborů.
Majetek používaný v rámci OSH Olomouc je evidován v pořizovacích cenách ve výši 2 206 410,- Kč.
Z této částky je dlouhodobě zapůjčen z krajského sdružení hasičů majetek ve výši
Kč
549 985,-. U tohoto majetku byla provedena inventura ze strany majitele, tedy krajským sdružením.
U veškerého majetku OSH Olomouc byla provedena fyzická kontrola v návaznosti na předložené
seznamy. Můžeme tedy konstatovat, že skutečný stav souhlasí se stavem v účetní evidenci. Každá
položka byla řádně označena samolepkou s evidenčním číslem.
Výjimku tvoří:
1. Položka číslo 1 ze seznamu v celkové ceně Kč 9 480,- a položky číslo 19 a 20 v celkové ceně
Kč 47 280,-. Jedná se o vyrobené a uhrazené překážky, které jsou zatím uloženy u výrobce.
2. Do sboru v působnosti OSH Přerov byl zapůjčen nášlapný terč na věž. Toto bylo telefonicky
ověřeno u br. Zatloukala z SDH Troubky.
3. Majetek v ceně Kč 439 200,-. Jedná se s největší pravděpodobností o přestavbu automobilu
VW Transporter a jeho vnitřní vybavení. Proto byl požádán dodavatel k zaslání jednotlivých
položek k faktuře číslo 2/410256 ze 13. prosince 2007.
Dále byla provedena inventura u hasičského zboží v celkové ceně Kč 23 354,-. U této položky nebylo
shledáno závad, skutečný stav souhlasil s účetní evidencí.
Pokladní hotovost dne 3. 3. 2011 činila Kč 59 139,- a skutečnost souhlasila s evidencí v pokladním
deníku.
Na účtu bylo evidováno k 31. 12. 2010 Kč 226 405,37.
V den kontroly bylo v evidenci 70 ks stravenek v nominální hodnotě Kč 60,- za kus
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Pohledávky ani závazky OSH Olomouc ke dni 3. 3. 2011 ve své evidenci nemělo.
Byla zkonstatována nutnost dořešit počet cenných papírů – akcií u Hasičské vzájemné pojišťovny.
Problém vznikl tím, že si v minulosti některé sbory řádně nepřevzaly své cenné papíry a ty se pak
automaticky staly majetkem příslušného okresního sdružení.
Ke všem výše uvedeným skutečnostem byly na posledním řádném výkonném výboru přijaty závěry,
stanoveny termíny a zodpovědnosti plnění.
Výsledkem inventarizace je i návrh na zrušení opotřebovaného majetku.
Dle mého názoru pracovala komise velmi zodpovědně a podala ve své závěrečné zprávě ucelené a
věrohodné informace.
Zpracoval: Konar Jan, 26. března 2011
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Příloha č.5
Č E R P Á N Í ROZPOČTU
ÚČET
52170
51871
51874
51876

50188
51881
51882
51885
51890

2010

NÁZEV ÚČTU
mzdy+zák.poj.-dot.MV
G.č.1-MV
G.č.7-MV - PS
G.č.3-MV - Plamen
Kr.kolo- PS + Mládež

52640
7177
23815
21472
5943

MTZ SDH - dot. MŠ
Volnoč.aktivity - dot. MŠ
Vzděl.ved.ml. - dot. MŠ
Letní a zimní tábory MŠ
Prov.nákl.+MTZ OSH- MŠ

71840
11157
32840
27988
43494
CELKEM:
ROZDÍL:

VLASTNÍ ROZPOČET
rozdíl k dotacím
inven .majetek

50121,23
50122
50405
51221
51821
51822
51886
51840
52121
52122
52421
53821
54922
58121
58122

časomíra OSH Ol.
spotř.mater.+kancel.potř.
auto,opravy,pojištění
nákup has.zboží
C+S+U,školení,SS SDH
ost.služby+opr.PC,sodexo
nájem+služby
výkony spojů,poštov,intern
refundace mezd
hrubé mzdy
dohody
odvody mezd za organizaci
odvod daní
ost.bankovní výlohy
odvod čl.přísp.-Praha
odvod čl.přísp.-KSH ČMS
Zasl.hasiči-okr.Olom.
Fond starosty
PO-očima dětí
LIGA-mládež
PS-soutěž okres
Olom.DRAK - mládež
Shrom.předst.SDH okr.Ol
CELKEM

38082
69201
11694
30554
75639
28528
31493
48787
14077
52987
6982
219112
11325
95287
2238
3101
105470
5700
2791
5446
1355
3516
2000
26697
27833
919895

OSH ČMS OLOMOUC
ÚČET
69170
68260
68262
68263

69188
69181
69182
69185
69190

NÁZEV ÚČTU
mzdy +odvody-dot.MV
G.č.1-MV
G.č.7-MV - PS
G.č.3-MV -Plamen

52640
3500
14080
13920

dotace MTZ SDH - MŠ
dotace Voln.akt. Ml - MŠ
dotace Vzděl.ved.ml - MŠ
dotace let.a zim.tábory MŠ
dotace prov.nákl OSH_MŠ

71840
7000
28000
27988
41316

298366
38082

CELKEM:

Úř.Ol.kraje Dot.-Význ.proj.-na činnost
Úř.Ol.kraje Dotace na mzdy
Úř.Ol.kraje Příspěvek-Ol.DRAK

30000
80000
25000

60202
60206
60207
60405
64421
68127/1
68127/2
68221
68231
68421

1000
17569

tržba,reklama,úhr.spol.nákl
provize HVP
provize VPO
příjmy z prod. has. zboží
př. úroky z banky
PS - soutěž
LIGA - mládež
přísp.pr.org.(UNO,……..
přísp.fyz.osby +OSVČ
příjmy-členské příspěvky
vl.přísp.-škol,zkoužky apod.

65221,22 tržby z prodeje
Půjčka
Půjčka OSH Jeseník
CELKEM:

HOSPODAŘENÍ

1

260284

34025
79
1700
31500
20000
504310
23590
500
0
5000
774273

-145622

-103790
-41832

