Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
konaného dne 12. listopadu 2011 v Olomouci-Černovíře

Přítomni:

dle presenční listiny

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba pracovních komisí
3. Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
4. Zpráva OSH Olomouc (zpráva sekretariátu OSH, zprávy OOR, zpráva OKRR)
5. Roční průběžná zpráva hospodaření OSH (tvorba a čerpání rozpočtu 2011)
6. Návrh rozpočtu na rok 2012 (dílčí rozpočet do 4/2012)
7. Zaměření činnosti OSH na rok 2012
8. Informace k plnění úkolů SDH – registrační listy, smlouvy s HVP
9. Příprava VVH SDH 2011
10. Organizační záležitosti a různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. I.náměstek OSH Ol. br. Ing. Jiří Kropáč, přivítal přítomné hosty
a představitele SDH, zástupce HZS OLK plk. Ing. Karla Kolaříka. Omluvil starostku KSH
Olomouckého kraje s. Dášu Bártkovou a zástupce města Olomouc a krajského úřadu OLK.
Shromáždění dále vedl vedoucí OORV OSH Ol. br. Roman Mácha. Minutou ticha uctěna památka
zesnulých členů při OSH Ol.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 77 zástupců sborů okresu Ol. (v okrese Ol. je činných 140
SDH). Pro hlasování tedy 77 hlasů.
ad. 2.
Volba mandátové komise – navržení br. Milan Vysloužil (SDH Horka nad Moravou) a Bernard
Šafařík (SDH Chválkovice)
= Schválení programu:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:

Pro: 77

Proti: 0

Zdržel se: 0

- Zapisovateli navrženi br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč) a členka VV OSH Ol. s. Vlastimila
Švubová
= Schválení zapisovatelů:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 2
- Volba ověřovatelů zápisu: za SDH Holice: br. Jan Krejčí, za SDH Chválkovice: Bernard Šafařík ml.
a za VV OSH Ol: br. Mojmír Dostál
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 2
- Volba návrhové komise:

za VV OSH: br. Ing. František Faltýnek jako předseda komise
za VV OSH: br. Aleš Konečný
za SDH Šumvald: br. Květoslav Smrček
za SDH Ludéřov: br. Ing. Pavel Navrátil
= Schválení návrhové komise:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 2
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ad. 3.
Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu Ol z 26.3.2011.
Placení čl. příspěvků: doposud nezaplatili SDH Pňovice, SDH Březové, SDH Rybníček, SDH Hnojice, SDH
Žerotín, SDH Čechovice
Neodevzdané nebo pozdě odevzdané Hlášení o činnosti za rok 2010: SDH Hlubočky-Ves, Senička, Litovel,
Pňovice, Tři Dvory, Slatinice, Střeň, Pískov, Lazce, Rybníček, Hnojice, Žerotín, Nová Dědina, Čechovice a
Grygov, okrsek Hněvotín.
Neúčast okrsku na okresním kole v PS v roce 2010: okrsek Příkazy, řádně se však omluvil
Vyvolat jednání s hejtmanem ohledně protipovodňových opatření: hejtman je na jednání připraven, postačí
pouze iniciace schůzky ze strany sborů
Stavba výcvikového střediska: záměr stavby nového OPIS HZS OLK s výcvikovým střediskem ztroskotalo na
nedostatku finančních prostředků
Plnění dat do centrální evidence: předpokládáme, že se tak ze strany sborů průběžně děje
Zaplacení kauce za neúčast okrsku Příkazy na okresním kole v PS v roce 2010: částka nemusí být zaplacená,
neboť nikde nebyla schválena podmínka k zaplacení této kauce
ad. 4.

= zpráva I. náměstka starosty o činnosti OSH Ol.br. Ing. Jiřího Kropáče
Příloha č.1
= zpráva Okresní odborné rady velitelů, přečetl člen OORV Petr Lichtblau
Příloha č.2
= zpráva Okresní odborné rady mládeže, vedoucí rady br. Miloslav Siegel
Příloha č.3
= zpráva Okresní odborné rady prevence, vedoucí rady br. Mojmír Dostál
Příloha č.4
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.5
ad. 5.
- roční průběžná zpráva hospodaření OSH (tvorba a čerpání rozpočtu 2011), pracovnice sekretariátu
OSH Ol. s. Emílie Soušková (Příloha č.6)
= Schválení čerpání rozpočtu:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 6.
Návrh rozpočtu na rok 2012 (dílčí rozpočet na 1-4/2012) – rozpočet na 1-4/2012 bude sestaven podle
skutečnosti roku 2011; podrobný položkový rozpočet na rok 2012 bude představen na jarním SPS
v roce 2012
ad. 7.
Zaměření činnosti OSH na rok 2012
Příloha č.7
= Schválení záměru činnosti:

Pro: 77

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 8.
Informace k plnění úkolů SDH – registrační listy, smlouvy s HVP
- pracovnice sekretariátu podala informace k dokončení oprav registračních listů SDH, vyzvala
konkrétní sbory k podpisu smluv s HVP
ad.9.
Příprava VVH SDH 2011 – dle metodického pokynu SH ČMS
Příloha č.8
2

ad. 10.
Organizační záležitosti a různé
- Zprávu z jednání valné hromady (v písemné formě) spolu s Hlášením o činnosti SDH za rok
2011 odevzdat nejpozději do 31.1.2012 na sekretariát OSH Olomouc.
- Odvod členských příspěvků odevzdat na sekretariát OSH Olomouc nejpozději do 31.1.2012!!!
- Odevzdat 2x přílohu k registračnímu listu nejpozději do 31.1.2012!!! (pokud byly učiněné
změny ve složení výboru SDH)
- Okrskové valné hromady proběhnou do 26.2.2012 Zprávy z jednotlivých okrsků doručit na
sekretariát OSH Olomouc do 29.2.2012
- br. A. Geprt (náměstek starosty OSH Ol.) – podal informace k rozdílným evidencím udělených
vyznamenání mezi evidencí ústředí SH ČMS a knižní evidencí OSH Ol. (někdo má vyznamenání, ale
nebylo mu schváleno; jiný má schválené, ale vyznamenání nedostal atd.)
Na přímý dotaz br. Krejčího, zda toto zapříčinil br. Sýkora, bylo br. Geprtem odpovězeno ANO
- OORV podává návrh na odvolání člena. br. J.Sedláře z řad OORV z důvodů neomluvených neúčastí
na jednání rady, návrh na náhradu br. Pavlem Bartuňkem (SDH Troubelice)
= Schválení odvolání br. Sedláře:
Pro: 64
Proti: 3
Zdržel se: 10
= Schválení doplnění rady br. P. Bartuňkem:

Pro: 71

Proti: 0

Zdržel se: 6

ad. 11.
br. Vilímec D. (SDH Topolany) – lze zaslat e-mailovou poštou odkaz na Statut vyznamenání
odpovídá br. Žouželka M. – status lze najít na stránkách OSH Ol. v sekci „Tiskopisy“, nebo na
stránkách sdružení SH ČMS www.dh.cz sekce „Dokumenty, vnitroorganizační“
br. J. Kropáč (I. náměstek OSH) – návrh na zrušení schváleného Statutu vyznamenání OSH Ol.
z 24.3.2007 v Horce nad Moravou a nadále se řídit pouze Statutem vyznamenání SH ČMS
= Schválení zrušení Statutu vyznamenání OSH Ol.:
Pro: 73
Proti: 1
Zdržel se: 3
br. Kohoutek P. (SDH Loučany) – zda-li je možné zasílat pracovní materiály pro jednání shromáždění
předem zároveň s pozvánkou
odpovídá I. náměstek OSH –některé materiály se dodělávají těsně před shromážděním a ty posílat
nelze, nad jinými materiály lze zvážit jejich zasílání společně s pozvánkou
s. Vláčelová L. (SDH Lhota pod Kosířem) – Mají i ostatní starostové OSH placenou funkci? Já osobně
nechci, aby starosta po problémech s vyznamenáním nadále vykonával funkci starosty OSH.
odpovídá br. Mácha – nikdy nebyla funkce starosty placená, vždy byla placená jen funkce pracovníka
sekretariátu
odpovídá br. Ing. Kropáč – odvolání starostu lze ze závažného porušení Stanov SH ČMS, řešení platu
br. Sýkory řešil VV OSH Ol. 15.2.2011 v bodě ad 2) a tak bude i postupováno (výňatek ze zápisu
z jednání VV OSH z 15.2.2011 - VV souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy na půl úvazku se
zařazením „Vedoucí sekretariátu“ OSH Ol. s br. Sýkorou s podmínkou, že OSH Ol. bude mít pro
úhradu mzdy dostatek finančních prostředků a bude zachována pracovní smlouva pracovnici
sekretariátu E. Souškové v plném rozsahu.
br. Krejčí J. (SDH Holice) – odmítá přispívat na plat br. Sýkory např. navýšením čl. příspěvků; uvítal
by realizaci soudního auditu k prošetření vynaložených prostředků na časomíru FT III, na který by i
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finančně přispěl; dotazuje se na problematiku nezaplaceného zákonného pojištění na vozidle OSH Ol.
v souvislosti s dopravní nehodou; jako viníka všech jím dotazovaných problémů na OSH Ol. označil
br. L. Sýkoru
odpovídá br. Ing. J. Kropáč – vyjádření k dopravní nehodě je zaznamenáno v zápise z VV OSH
z 31.5.2011. Nyní se čeká na stanovisko ÚKRR.
br. Ing. Brázdil Z. – domnívám se, že vyúčtování dotace na časomíru (1,2mil) je zapsáno v zápise a je
uvedeno, že vyúčtování dotace na časomíru je skončené a bezchybné; veřejně ohlašuje ukončení svého
působení v roli obsluhy časomíry FT III
odpovídá br. J. Kropáč – k diskusi ohledně vyúčtování dotace není zde vhodná situace
br. Siegel Jan (SDH Trusovice) – objasnil fungování časomíry FT2 a FT3
br. Žouželka M. (SDH Řídeč, člen VV OSH Ol v letech 2005-2010) – odmítá označit jako viníka
problému starostu OSH br. Sýkoru; VV OSH měl v dané období 13 členů a mnozí z nich jsou i ve VV
OSH v současnosti; proč dané problémy nikdo neřešil dříve říct nedokázal; poukazuje, že ne všechno
se jen nepovedlo, ale mnoho věcí se udělalo dobře
odpovídá br. J. Kropáč – na mnoho nesrovnalostí se přišlo až při absenci starosty OSH z důvodů
nástupu na nemocenskou
br. Číhal D. (SDH Myslechovice) – proč se plno těchto věcí nedostalo na veřejnost již dříve, když
mnoho těchto věcí se odehrálo v letech např. 2007 až 2009; volební shromáždění delegátů se mohlo
dle těchto informací zachovat jinak
br. Mácha (OORV) – představil OZ okrskových kol pro rok 2012, do 21.5.2012 musí být ukončena
okrsková kola; objasnil vybírání 1000,- Kč za okrskový soutěžní kolektiv mužů
vznik mnohonázorové diskuze k vybírání 1000,- Kč → hlasování o vymazání odstavce k vybírání
1000,-Kč
Pro: 14
Proti: 51
Zdržel se: 12
= Schválení o vymazání odstavce:
- Organizační zabezpečení okrskových kol v požárním sportu na rok 2012 je tedy platné
v předloženém znění (viz příloha č.9)
plk. Ing. Karel Kolařík – vyřizuje omluvenku starosty OSH Ol. z dnešního jednání; informuje
přítomné o stavbě nového TCTV v prostorách PS HZS v Olomouci; informuje o jmenování nového
ředitele HZS ČR plk. Ing. Rybu, informuje o krácení financí ze státního rozpočtu směrem k HZS ČR;
vyjádřil přesvědčení, že za chyby vzniklé na OSH Ol. v letech minulých nemůže pouze jedna osoba a
to br. Sýkora; mrzí ho také, že zde nezaznělo nic o tom co se vykonalo dobře; varuje přítomné, aby
vzniklá nejednotnost názorů v OSH Ol. se neprojevila na zhoršení dobrých vztahů mezi HZS OLK a
OSH Ol.
br. Siegel M. – oznamuje své odstoupení ze všech okresních funkcí které vykonává (vedoucí OORM,
člen OORM, člen VV OSH Ol.); důvod odstoupení – nenalezení cesty komunikace mezi I. náměstkem
OSH Ol. a jeho osobou
- podán návrh, aby radu do zvolení nového vedoucího vedl zástupce vedoucího a rada byla doplněna o
náhradníka z voleb rady z 11.2.2010
br. Číhal D. (SDH Myslechovice) – navrhuje uspořádání mimořádných okresních voleb v jarních
měsících roku 2012
= Schválení o uspořádání mimořádných voleb:
Pro: 8
Proti: 64
Zdrželo se: 5
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V Olomouci 12. listopadu 2011

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

s. Vlastimila Švubová

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

Ověřovatelé zápisu : br. Bernard Šafařík ml.
br. Jan Krejčí

…………………………………..
…………………………………..

br. Mojmír Dostál

…………………………………..
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Výtisk číslo :
Počet listů : 2

USNESENÍ
shromáždění zástupců SDH OSH ČMS okresu Olomouc,
konaného dne 12.11. 2011 v sále hasičské zbrojnice v Černovíře.
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuse bylo
přijato toto usnesení:

I. Schvaluje:
- Navržený program jednání.
- Složení pracovních komisí :
návrhové komise:
předseda : Ing. František Faltýnek,
členové : Ing. Pavel Navrátil, Aleš konečný, Květoslav Smrček,
mandátová komise: předseda : Milan Vysloužil,
členové: Bernard Šafařík,
zapisovatel :
ověřovatel zápisu :

Ing. Martin Žouželka, Vlasta Švubová,
Mojmír Dostál, Jan Krejčí, Bernard Šafařík ml.

- Zprávu OSH Olomouc.
- Roční průběžnou zprávu o hospodaření OSH Olomouc, tvorbu a čerpání rozpočtu.
- Návrh rozpočtu na rok 2012, rozpočtové provizórium do měsíce duben 2012.
- Záměr činnosti OSH Olomouc na rok 2012.
- Úkoly k přípravě výročních valných hromad sborů a okrsků.
- Organizační zabezpečení okrskových kol v požárním sportu na rok 2012.
- Odvolání Jaroslava Sedláře z okresní odborné rady velitelů z důvodu 5-ti neomluvených neúčastí na
jednáních OORV a ustanovení Pavla Bartůňka na jeho místo.
- Revokace „ Usnesení shromáždění zástupců sborů z 24.3. 2007, konaného v Horce n.M.“ v bodě
„ Statut udělování vyznamenání.“
II. Bere na vědomí :
- Výsledek kontroly plnění usnesení z minulého shromáždění zástupců SDH OSH Olomouc.
- Zprávu sekretariátu OSH Olomouc.
- Zprávu okresní odborné rady velitelů.
- Zprávu okresní odborné rady mládeže.
- Zprávu okresní odborné rady prevence.
- Zprávu okresní kontrolní a revizní rady.
- Informaci o úrovni plnění úkolů SDH a okrsků- registrační listy u Hasičské vzájemné pojišťovny.
- Organizační záležitosti a pokyny různé.
- Odstoupení z funkce obsluhy soutěžní časomíry Siegla Jana a Ing. Brázdila Zbyňka z osobních
důvodů.
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- Odstoupení Siegla Miloše z funkce vedoucího okresní odborné rady mládeže, dále z okresní
odborné rady mládeže a z výkonného výboru OSH Olomouc.
- Diskusní vystoupení ředitele HZS Olomouckého kraje pplk. Ing.Karla Kolaříka a ostatních
účastníků diskuse.
III. Ukládá :
1. Zastupujícímu starostovi a členům VV OSH Olomouc.
- Zajistit řízení okresní odborné rady mládeže zástupcem vedoucího, na jarním shromáždění zástupců
SDH OSH Olomouc provést volbu nového vedoucího OORM.
- Do okresní odborné rady mládeže nominovat prvního náhradníka z kandidátky této OORM.

2. Všem sborům:
- Informovat své sbory o výsledcích z jednání shromáždění zástupců SDH na prvních členských schůzích.
- Všechny sbory a okrsky kvalitně připravit a provést VVH ve stanovených termínech :
sbory do 31.1. 2012.
okrsky do 26.2.2012.

- Odevzdat členské příspěvky na sekretariát do 31.1. 2012.
- Zprávy a hlášení z VVH SDH odevzdat na sekretariát do 31.1. 2012.
- Zprávy z VVH okrsků odevzdat na sekretariát do 12.3. 2012.
- Do 31.1. 2012 odeslat elektronickou poštou vyplněné formuláře o udělení vyznamenání členům
SDH.
3. Různé :
- Ing. Martinu Žouželkovi zjistit formu odesílání Hlášení o činnosti SDH za rok 2011 na sekretariát OSH
Olomouc do 20.11. 2011 a elektronickou poštou toto oznámit všem SDH.

V Černovíře 12.11. 2011.

Předseda návrhové komise:

_______________________
Ing. František Faltýnek

Členové :
______________________
Ing. Pavel Navrátil
______________________
Aleš Konečný
______________________
Květoslav Smrček
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Příloha č.1

Zpráva o činnosti OSH Olomouc od jarního SP SDH okresu Olomouc 26.3.2011 do
podzimního SP SDH OL konaného dne 12.11.2011 v Olomouci - Černovíře
Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a srdečně přivítal na dnešním podzimním
shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc. Zejména vítám mezi námi naše milé hosty.
Podle programu dnešního jednání Vás seznámím se zprávou o činnosti OSH Olomouc od jarního
shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc konaném zde 26.3.2011 k dnešnímu dni.
VV OSH Olomouc přebíral hospodaření v počátku roku 2011 po ztrátovém výsledku roku 2010,
kdy tato ztráta dosáhla výše 145,6 tis. Kč. Důvody, pro které ke ztrátě v hospodaření roku 2010 došlo,
jsme analyzovali a informovali jsme o nich na minulém jarním shromáždění. Hlavními příčinami byl
nákup materiálu, pohonné hmoty a plat starosty OSH. Oproti těmto nákladům, které nebyly včas
avizovány, nebyly získány žádné příjmové položky, které by ztrátu vyvážily. Tato ztráta by byla
mnohem větší, kdyby VV nezískal svojí mimořádnou aktivitou a na poslední chvíli dotaci na
shromáždění delegátů SDH v Haňovicích, konaného 27.3.2010 a kdyby nebyla realizována vratka
půjčky okresu Jeseník, která byla několik let stará a těsně před promlčecí lhůtou.
Proto byl a je hlavním úkolem OSH Olomouc v roce 2011 hospodařit vyrovnaně tak, aby
letošní rok pokryl všechny potřeby plánované činnosti a přitom aby neskončil účetní ztrátou. Tento
úkol je pro VV OSH Olomouc letos o to těžší, že vlivem krize byly dotace MV ČR směrem SH ČMS a tím
i k jednotlivým OSH o 7,0 miliónů nižší oproti roku minulému. K úspěšnému naplnění objemu
finančních prostředků v tomto roce bylo zapotřebí obnovit dobré vztahy s Olomouckým krajem a
získat nové zdroje pro financování činnosti OSH Olomouc. Díky pochopení Olomouckého kraje byla
získána dotace z významného projektu na realizaci TFC 2011 a dále dotace na 5. ročník dětské
soutěže Olomoucký drak. Celkem OSH získalo od Olomouckého kraje dotace ve výši 125,0 tis. Kč.
Druhým, nejvýznamnějším partnerem v oblasti udělených dotací, bylo v tomto roce Statutární město
Olomouc. Díky jeho čelním představitelům jsme získali 55,0 tis. Kč. Současně jsme se zaměřili na
úspory režijních (provozních) nákladů OSH. Jen na pohonných hmotách služebního vozidla Škoda
Fabia a vozidla časomíry VW Transporter šetříme 68% těchto nákladů oproti roku 2010. To
představuje úsporu 47,6 tis. Kč. Vyrovnaným a úsporným hospodařením vč. dotací (mimo dotace SH
ČMS) jsme takto získali pro činnost OSH Olomouc v tomto roce více jak 220,0 tis. Kč.
Hlavní podíl na tom, že se hospodaření a rozhodování o zásadních věcech OSH dostalo do
normálu a odpovídá stanovám, vnitřním předpisům SH ČMS a zákonům má ta skutečnost, že byl
realizován přechod od rozhodování jednotlivce k rozhodování kolektivnímu tak, jak tomu má v našem
sdružení být. Takovéto kolektivní rozhodování dle článku 66, bodu 1, 2, a 3, stanov SH ČMS je zárukou
průhledného jednání a hospodaření. Kolektiv VV se sjednotil, táhne za jeden provaz a jednání VV jsou
věcná a konstruktivní. Také mezilidské vztahy jsou až na vyjímku mezi členy VV na výborné úrovni. Ke
zlepšení připravenosti jednání VV přispělo zřízení Vedení OSH v souladu se čl. 62, bodu 4, stanov,
které řeší potřebné záležitosti mezi konáním VV. O průběhu a výsledcích jednání VV, se může každý
informovat na webových stránkách OSH (www.oshol.hasici-ol.cz). Jednáme na rovinu, a tím myslím
reálnou rovinu, bez virtuální reality a imaginárních slibů. Dané slovo platí tak, jak tomu má mezi
bratry hasiči být. Není co skrývat, není co překrucovat a není také potřeba taktizovat v jiný prospěch
než ve prospěch nás všech.
Ne vše se nám však dařilo. Na mzdu placeného starosty OSH (nebo funkci vedoucího kanceláře
OSH) se nepodařilo získat žádné finanční prostředky. Všichni partneři se vyjádřili jednoznačně: na
mzdu starosty nebo vedoucího sekretariátu OSH nemůžeme v současné době dotace poskytnout.
Rovněž hejtman Ol. kraje se v této věci vyjádřil ve svém dopise zamítavě. Bohužel ani rozpočet OSH
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na roční nákladovou položku mzdy 196,0 tis. Kč včetně odvodů, nemá finanční prostředky. Proto bude
i na dnešním jednání navrhnout a rozhodnout takové řešení, abychom neuzavřeli hospodaření
letošního roku opět ztrátou.
K chování správného hospodáře a to platí v dnešní době dvojnásob, patří dle šetření škodní
komise a rozhodnutí VV OSH i navrácení finančních prostředků, které muselo OSH uhradit za škodu,
vzniklou na majetku OSH Olomouc, tj. na služebním vozidle Škoda Fabia. Služební vozidlo, které bylo
ve výhradním držení a užívání jediného zaměstnance OSH, nebylo v době jeho užívání pojištěno
povinným ručením ani havarijní pojistkou. Můžeme být jen rádi, že tímto služebním vozidlem, nebyla
nezpůsobena větší škoda, protože ta mohla mýt pro OSH katastrofální až likvidační následky.
Pozoruhodná je také ta skutečnost, že ač bylo toto služební vozidlo OSH ve výhradním držení
jediného zaměstnance, nebyl za celou dobu jeho užívání vykázán ani jeden kilometr jízdy pro
soukromé účely.
Nový VV v roce 2010 zjistil, že na OSH neexistují vnitřní předpisy, které by v souladu se zákony
upravovaly činnosti, související s provozem dvou služebních vozidel. Proto byla zpracována směrnice
OSH pro provoz služebních vozidel OSH. Tato směrnice zákonným způsobem upravuje veškeré
činnosti, které jsou spojené s provozem těchto vozidel.
Dalším, neméně důležitým úkolem pro VV OSH Olomouc v roce 2011 bylo provedení řádné
inventarizace majetku. Úkoly, které jsme od KKRR cestou OKRR obdržely, byly jasné. Inventarizace,
která byla provedena plně v souladu s vnitřními předpisy SH ČMS, zjistila nesrovnalosti, které byly
v průběhu roku napravovány. V současné době zbývá dořešit doložení nákladů na úpravu vozidla
časomíry FT3 - VW Transporter. OSH Olomouc má k dnešnímu dni majetek za 1,7 mil. Kč. Časomíra
FT3 činí z této celkové hodnoty majetku OSH 1,2 mil. Kč. V oblasti časomír bude šetření způsobu jejich
pořízení a efektivnosti vynaložení nákladů na jejich zakoupení ukončeno do příštího tj. jarního
shromáždění P SDH.
Velkým přínosem po dobu zastupování starosty OSH byla a je činnost pracovnice sekretariátu
OSH sestry Emílie Souškové. Nejednou se řešení pracovních problémů protáhlo do pozdních
večerních hodin a nejednou Miluška odcházela po 20.00 hodině z práce. Díky její dobré práci
s počítačem, vedení kanceláře, znalostmi účetních operací, vedení účetnictví, znalosti dotační
problematiky vč. vyúčtování dotací a přívětivému vystupování nevznikají žádné problémy a
sekretariát OSH funguje spolehlivě. A to nepočítám soboty a neděle, které Miluška věnuje účasti a
pomoci s organizací hasičských akcí. Úřední hodiny, které jsou od jara t.r. vyvěšeny na dveřích
kanceláře OSH jsou dodržovány a věřím že i řada z Vás si všimla toho, že při své návštěvě sekretariátu
je přivítá milý úsměv.
O přenos informací z dění v ústředních orgánech SH ČMS Praha do OSH Olomouc se spolehlivě
stará br. Antonín Zatloukal. Za to mu patří naše poděkování. Stejně tak patří poděkování br. Ing.
Martinovi Žouželkovi za vzorné vedení webových stránek OSH a elektronické vedení evidence členské
základny.
Při udělování vyšších vyznamenání do roku 2010 se vyskytly nesrovnalosti, které poukazovaly
na nejasnosti při udělení několika těchto vyznamenání a řádů SH ČMS Praha. Po vrácení několika
návrhů z Prahy bylo OSH doporučeno, ať si udělá v této věci pořádek. VV pověřil své čtyři členy (br.
Sýkora, Geprt, Šmoldas a br. Rozsíval) provedením kontroly v oblasti udělování vyšších vyznamenání a
řádů. Výsledkem bylo zjištění, že některá vyznamenání udělované Prahou nemá Praha v evidenci,
členové SH ČMS tyto medaile (řády) fyzicky mají, ale nemají k nim průkazku. Jiná skupina
vyznamenaných má průkazku a nemá medaili (řád). Garantem tohoto úkolu z pověření VV byl druhý
náměstek br. A. Geprt, který Vám o tom může říci více. Nejlépe by Vám vysvětlil, proč
k nesrovnalostem došlo br. Sýkora, který tato vyznamenání a medaile sám vyřizoval.
VV se od jarního shromáždění představitelů SDH k dnešnímu dni sešel 6x na řádném jednání a
1x na mimořádném jednání. Celkem se bude v tomto roce konat 11 řádných VV a dva mimořádné VV.
Vedení OSH jednalo 6x, z toho jednou společně s OORM a do konce roku lze očekávat 5-6 dalších
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jednání Vedení. Oproti předchozím letům, kdy VV do roku 2007 jednal 8x, později v letech 2008 a
2009 jen 3x, to je čtyřnásobné zvýšení četnosti. Tato četnost však byla pro dořešení úkolů v t.r. nutná.
Věřím, že v roce 2012 bude možné tuto četnost snížit a část úkolů přenést na Vedení OSH.
Je třeba pochválit OOR OSH Olomouc. Jejich činnost naplňuje všechny plánované úkoly pro
rok 2011. Jediným problémem k dovršení úspěšné činnosti OORM v roce 2012, bude zabezpečení
obsluh časomír pro akce v PS dětí a mládeže. OORV po té, co jí vzniknul v tomto roce stejný problém
se zajištěním obsluh časomír, okamžitě jednala a získala ze sborů spolehlivé obsluhy pro obě časomíry
OSH. Na úseku OORM se obdobná spolupráce doposud nedaří. OORM úkoluje VV a ukládá mu, aby jí
zabezpečil dovoz a instalaci časomíry na jejich soutěže, včetně zajištění těchto časomír. Není možné,
aby OORM úkolovala VV a kladla mu ultimativní požadavky. Tak tomu není v žádném OSH. Není také
možné, aby člen VV, který byl starostou SDH pověřen spoluprácí s OORM (měl ji na starost) byl
z jednání představitele OORM tak znechucen, že z této činnosti odstoupil. V tomto případě je nutné
se zamyslet nad tím, proč to jinde jde a v naší OORM to nejde. Je potřeba dát si vše do souvislostí a
říct na rovinu o co jde. Není tajemství, že nový způsob práce a já věřím, že správný, který v OSH
Olomouc koncem roku 2010 nastal, a v roce 2011 přinesl významné pozitivní výsledky, nemá jen své
příznivce. Jednání některých zástupců OORM nemá logiku. Jako by byli řízeni signály z Marsu. Je
zapotřebí si uvědomit, že činnost OOR ve vztahu k VV a naopak je upravena vnitřním předpisem SH
ČMS – Statutem odborných rad. Ten jasně definuje, že OORM je pracovním orgánem OSH, který
realizuje, organizuje a koordinuje činnost na úseku mládeže v rámci okresu. Má povinnost předkládat
veškerá rozhodnutí, nařízení a doporučení v rámci oblasti své činnosti k projednání VV OSH. Pracuje
podle vlastního plánu práce, schváleného VV OSH. Není a nemůže tomu být tedy opačně, aby OORM
úkolovala VV OSH. A také by nemělo chybět mezi bratry hasiči slůvko prosím a děkuji.
VV pro zlepšení organizace na úseku zabezpečení časomír na akce v PS, projednal a zabezpečil
dotaci pro nákup 4 nových časomír, které mají stejné parametry jako časomíra OSH Olomouc FT2.
V nejbližší době bude ze strany OSH metodicky ošetřeno jejich zaevidování vč. dohody o využívání
těchto časomír. Věříme, že toto opatření přispěje ke zlepšení situace v této oblasti.
Současně musím upozornit na to, že kdo nebude stačit na svoji funkci, nebo nebude chtít ve
své funkci poctivě pracovat, měl by z této funkce odstoupit. Také věřím v to, že z 81 vedoucích
mládeže a 59 instruktorů se najde řada těch, kteří budou chtít s VV spolupracovat a udržovat dobré
vztahy, vč. spolehlivého plnění úkolů. Jen naivní člověk by si mohl myslet, že VV nemá co na práci. A
právě proto potřebuje mít VV v zástupcích OOR takové partnery, na které se může spolehnout a kteří
budou své úkoly spolehlivě plnit. V OORV a OORP to je dnes již samozřejmostí.
Tam, kde je třeba udělit pochvalu OOR je u OORM pochvala namístě za naplnění plánu
činnosti t.r., zejména za realizaci Ligy mladých hasičů, hry Plamen, 5. ročník Olomouckého draka a
řadu dalších činností. Zde bych chtěl poděkovat za řadu aktivit se. Mgr. Marcele Vystrčilové, m.j. za
organizaci a realizaci podzimního branného závodu. Na řadě akcích také nechyběl a pomocnou rukou
přispěl k jejich úspěšnému průběhu, br. Antonín Geprt a Miluška Soušková.
OORP si zaslouží pochvalu za dětskou soutěž Požární ochrana očima dětí, organizaci zkoušek
odbornosti preventista III. a II. a za další činnost v oblasti prevence.
OORV mimo jiné v letošním roce nově realizovala 1. ročník TFC 2011, který měl značný ohlas.
Pokud budete mít zájem, mohu nechat kolovat článek, který byl ne toto téma napsán. Chci tlumočit
poděkování Olomouckému kraji, jmenovitě panu hejtmanovi Ing. Martinovi Tesaříkovi za to, že se
rozhodnou měrou podílel na zabezpečení a osobně předal vítězi soutěže PS Tohatsu, v hodnotě 230,0
tis. Kč. Dále se pan hejtman zasadil o pořízení 10-ti dalších PS Tohatsu pro 5 okresů Olomouckého
kraje a zhodnotil letošní ročník soutěže TFC 2011 jako ročník, s vysokou úrovní. Nemalý podíl na
úspěšné realizaci akce čerpadla Tohatsu a na řadě dalších má náš anděl strážný, vedoucí oddělení
krizového řízení Olomouckého kraje paní Mgr. Alena Hložková. Děkujeme za tuto významnou pomoc,
bez které bychom naši činnost nemohli naplňovat.
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Poděkování patří OKRR a jejímu předsedovi, která v tomto roce odvedla a odvádí svoji práci na
výborné úrovni a díky které se řada věcí napravila a uvedla do pořádku. Věřím, že i tato rada nabyla
přesvědčení, že činnost OSH Olomouc je v současnosti plně v souladu se stanovami, vnitřními
předpisy SH ČMS a zákony ČR.
Jako velmi pozitivní můžeme hodnotit i to, že oproti jarnímu udělování titulu ZH, kde okres
Olomouc neměl řádně podán návrh na žádného zástupce, byly na podzimní udílení titulu ZH schváleni
4 členové okresu Olomouc. Dne 3.11.2011 v Přibyslavi titul ZH převzali tito naši členové: bratr Karel
Fišara SDH Příkazy, bratr Antonín Geprt SDH Trusovice, bratr Jaroslav Rozsíval SDH Náměšť na Hané a
bratr Antonín Zatloukal SDH Majetín. Blahopřeji! Věřím, že i na jarním udílení titulu ZH v roce 2012
budeme mít 4 členy z okresu Olomouc, kteří tento titul převezmou.
Pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi OSH a SDH budou pravidelně 2x ročně svolány
jednání VV se starosty (zástupci) okrsků. První jednání proběhlo dne 21.10.2011 zde a mělo pozitivní
ohlas. Rovněž bude 1x ročně svolán z úrovně OSH aktiv ZH, kde pro ZH okresu Olomouc bude
připraven program. Letošní aktiv se bude konat zde, dne 2.12.2011.
Dále mi dovolte, abych poděkoval soutěžním kolektivům, které reprezentovaly okres Olomouc
na krajském kole v PS. Jedná se o tyto sportovní kolektivy: dospělí: družstvo žen: Hlubočky a Drahlov
(Drahlov reprezentoval okres Jeseník), družstvo mužů: Náměšť na Hané, družstva mladých hasičů:
Nová Hradečná a Velký Újezd, dorostenci: Náměšť na Hané v obou kategoriích (dorostenci a
dorostenky).
Poděkování patří také SDH Trusovice za provedení okresního kola hry Plamen dorostenců a
SDH Šumvald za provedení okresního kola v PS.
Žádám zástupce SDH, aby těmto sborům a sportovním kolektivům poděkování tlumočili.
Bylo by ještě hodně a hodně o čem hovořit. Zabralo by to však mnoho času a ne všechno by se
Vám líbilo. Celkově se však dá říci, že jsme překonali období, ve kterém nebylo jednoduché řešit úkoly
a kdy jednání nebylo vždy konstruktivní a vstřícné. Dle mého názoru je důležité, že v současné době
VV pracuje dobře a proto také výsledky OSH jsou dobré.

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
dovolte mi, abych na závěr své zprávy poděkovat všem, kteří se na úspěšném naplňování
činnosti OSH Olomouc v tomto roce podíleli a podílí. Chtěl bych poděkovat těm členům VV, kteří
svým aktivním, obětavým přístupem a pozitivním myšlením při řešení úkolů, tyto úkoly pomáhali
naplňovat. Mezi nejaktivnější v t.r. patřili tito bratři a sestry: Antonín Geprt, Aleš Konečný, Roman
Mácha, Vlastimila Švubová, Karel Šmoldas, Jaroslav Rozsíval, Mojmír Dostál, a dále Ing. František
Faltýnek a Jiří Čepelák.
Velké poděkování patří obsluhám časomír, které v t.r. poctivě pracovali na soutěžích a
napomohli tak k bezproblémová realizaci těchto soutěží.
Velké poděkování patří našim sponzorům, kteří svými dary a dotacemi umožnili OSH Olomouc
realizovat svoji činnost. Jsou to tyto následující organizace:
1. Olomoucký kraj, 2. Statutární město Olomouc, kterému kromě finančním příspěvkům vděčíme i za
to, že se můžeme zde v tomto sále scházet a jednat, 3. KSH Olomouckého kraje SH ČMS, organizace
UNO, K+H čerpadla, firma Stavekopr a SDH, které v t.r. zabezpečovaly soutěže TFC 2011 a SDH, které
zabezpečovaly soutěže hry Plamen tj. SDH Velký Týnec a SDH Véska. Děkujeme!
Dále bych chtěl poděkovat HZS Olomouckého kraje za spolupráci v tomto roce.
Za měsíc a 12 dní budou vánoce. Dovolte mi, abych Vám všem popřál jejich šťastné a veselé
prožití a do nového roku 2012 Vám popřál pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
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Všem hasičům a jejich sborům přeji úspěch a pohodu v jejich další práci, dobré mezilidské
vztahy a dostatek peněz v pokladně. Buďme však připraveni s ohledem na krizi, která se šíří celou
Evropou a světem i na možný příchod „horších časů“.
Přeji všem, aby jste měli i v příštím roce podporu a pochopení pro svoji práci ve sborech od
svých blízkých, aby jste nemuseli ve vánočním čase vyjíždět k zásahům a prožili vánoční čas v klidu a
pohodě. Přeji úspěch jednáním vašich VVH a děkuji Vám za Vaši obětavou práci, kterou konáte pro
rozkvět hasičského hnutí.
V Olomouci dne 12. listopadu 2011
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Příloha č.2

Zpráva o činnosti OORV OSH Olomouc za rok 2011
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a zároveň seznámil s činností Okresní odborné rady velitelů. Okresní
odborná rada velitelů OSH ČMS Olomouc se v uplynulém roce 2011 scházela pravidelně na svých
zasedáních a to vždy první čtvrtek v měsících: únor, březen, duben, květen, červen, říjen a listopad.
Hlavním bodem práce OORV v roce 2011 bylo uspořádání soutěže, které by se zúčastňovalo více než
pět soutěžních kolektivů a která by byla atraktivní nejen pro soutěžní kolektivy, které této činnosti
věnují nemalé finanční prostředky a která na našem OSH dlouhou dobu chyběla. Touto soutěží se stal
seriál soutěží TOHATSU FIRE CUP. Cesta k tomu, aby se naše představy naplnily nebyly nikterak
jednoduché a předcházelo jim mnoho jednáni, ať už to byly jednání se sponzory soutěže nebo s
pořadateli jednotlivých soutěží, kterým byla dána důvěra vzhledem k jejich organizačním
schopnostem nebo zkušenostem s pořádáním podobných soutěží. Ne vše se nám podařilo dovést k
úplné spokojenosti, ale podle ohlasu většiny soutěžních kolektivů, můžeme konstatovat, že se OORV
záměr podařil. Do budoucna chceme ve stejném duchu při pořádání seriálu soutěží pokračovat a
doufáme, že nedostatky vzniklé v letošním roce dokážeme společně s VV OSH Olomouc, pořadateli,
soutěžními kolektivy a sponzory eliminovat na minimum, aby další ročníky přispěli k tomu, že naše
soutěž bude přitahovat další nové soutěžní kolektivy a sponzory, nejen z našeho okresu a kraje.
Pokud by jste se chtěli podívat na fotky z jednotlivých soutěží najdete je na internetových stránkách
uloz.to pod názvem TFC.

•Dalším hlavním úkolem OORV je sestavení kalendáře soutěží OSH Olomouc muži, ženy. Tento
kalendář je sestavován vždy v měsíci lednu podle vámi zaslaných informací a zájmu o zapsání vaší
soutěže do tohoto kalendáře. Není to v mnoha případech jednoduchý úkol, proto chceme na vás
apelovat, aby jste údaje o konané soutěži psali srozumitelně, nejlépe podle již dlouho používané
předlohy kalendáře z předchozích let. Také bychom si měli upřesnit adresu, na kterou budete žádosti
o zapsání do kalendáře zasílat, abychom předešli tomu, že se na některou soutěž zapomene. Pokud
budete žádost o zapsání vaší soutěže do kalendáře soutěží odevzdávat písemnou formou dopisu,
potom ji odevzdejte na sekretariát OSH Olomouc. Pokud budete žádat o zapsání vaší soutěže do
kalendáře soutěží formou e-mailu potom na adresu romanmacha@centrum.cz Opravdu nám to
hodně usnadní a zpřesní finální podobu kalendáře soutěží OSH Olomouc.
•Každoročně na podzimním shromáždění berete na vědomí OZ pro okrsková kola v PS. OORV na svém
zasedání konstatovala, že díky včasnému vydání OZ pro okrsková kola a účastí komisařů soutěží z řad
OORV a VVOSH, úroveň postupových soutěží značně stoupla, za což vám patří poděkování.
•Co se týče Okresního kola v PS, dlouhodobě udržujeme vysoký standard organizace při pořádání této
soutěže. Ne všechna OSH v našem kraji, ale ani v republikovém pohledu, dosahují takové úrovně. O to
víc OORV trápí neustálé problémy s jednou pasáží v OZ, která se probírá na každém jarním, ale i
podzimním shromáždění. Touto pasáží nebo odstavcem je úhrada startovného 1000,- Kč za jeden
soutěžní kolektiv mužů, které je po splnění všech podmínek, popsaných v OZ pro Okrsková kola,
vrácena přihlašovateli do soutěže. OORV je tímto úkolem každoročně pověřována VV OSH a
každoročně se v tomto odstavci mění věty a slova, které by měli naplnit myšlenku o účasti jednoho
soutěžního kolektivu z každého okrsku našeho OSH.
Nechceme aby se na tomto dnešním shromáždění v diskuzi dlouho a nesmyslně debatovalo, chceme
jen upozornit na problém, který se vleče již několik let a OORV by tento problém s vaší pomocí dnes
chtěla vyřešit jednou pro vždy. OORV také trápí skutečnost, že se na Okresním kole zúčastňuje málo
rozhodčích, kteří by určitě přispěli k ještě zdárnějšímu průběhu soutěže. Proto vás chci touto cestou
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požádat o spolupráci, aby jste na svých okrscích podpořili snahu OSH a přiměli rozhodčí k účasti na
tomto okresním kole. Chtěl bych jen podotknout, že Okresního kola v PS se mohou zúčastnit i
rozhodčí bez průkazu rozhodčího.
•Každoroční nedílnou součásti plánu práce je ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje uspořádání
školení rozhodčích v PS. Mnoho rozhodčích v letošním roce přišlo o průkaz rozhodčího, protože
neabsolvovali po pěti letech toto školení s přezkoušením, dle přílohy číslo 5 KVALIFIKACE
ROZHODČÍCH, odstavce 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST písmena d) Podmínky pro získání a prodloužení
platnosti kvalifikačního stupně rozhodčí, dle pravidel PS. Chci jen upozornit, aby si rozhodčí
zkontrolovali na průkazech datum vystavení a ti, kteří mají absolvovat přezkoušení v příštím roce, aby
neopomněli nejpozději do 31.1.2012 podat Závaznou přihlášku na kurz pro prodloužení kvalifikace
rozhodčí v PS. Tento formulář naleznete na stránkách OSH
Další informace o činnosti OORV 2011
Únor - příprava školení rozhodčích v PS
•projednání seriálu soutěží TFC a určení pořadatelů
•vylosování pohárů pro jednotlivé soutěže TFC
•projednání pravidel TFC, projednání termínů soutěží TFC
•sestavení kalendáře soutěží v PS OSH Olomouc
•informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc
Březen - příprava OZ 1.kola soutěže v PS-okresní kolo
•projednání rozhodčích,startérů a časomíry pro okresní kolo
•schválení hlavních rozhodčích pro seriál soutěží TFC
•informace a úkoly z ÚORV, KORV, VV OSH Olomouc
Duben - jmenování komisařů soutěží pro okrsková kola v PS
•projednání změn v pravidlech soutěží TFC
•příprava Okresního kola v PS
•informace a úkoly z VV OSH Olomouc
Květen - projednání použití časomíry na okresním kole s obsluhou časomíry
•organizace a úkoly při zabezpečení Okresního kola v PS
•projednání OZ TFC pro všechny soutěže
•informace a úkoly z KORV, VVOSH Olomouc

•Září - závěrečné vyhodnocení seriálů soutěží TFC
•vyhodnocení postupových soutěží v PS Okrsky, Okres, Kraj, MČR.
•informace a úkoly z ÚORV, KORV, VV OSH Olomouc
•Říjen - vyhodnocení TFC za rok 2011 za přítomnosti zástupců SDH
• - příprava TFC pro rok 2012
• - projednání úprav pravidel TFC
• - odhlasování pořadatelů TFC
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•Listopad- projednání OZ pro okrsková kola
• - projednání pravidel TFC
• - projednání plánu činnosti pro rok 2012
• - zpracování zprávy za rok 2011
• - informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc
•Informace o účasti jednotlivých členů při jednáních OORV a na akcích pořádaných OORV: Roman
Mácha, Lichtblaut Petr, Pazdera Petr 100%
•Dvořák Pavel, Kunert Jaroslav, Zavadil Aleš 2x omluveni, Sedlář Jaroslav 3x omluven, 5x neomluven.
• Dovolte mi touto cestou poděkovat členům Odborné rady velitelů za jejich práci a činnost, kterou
přispěli ke zdárnému naplnění plánů práce pro rok 2011 .
Vedoucí OORV Olomouc Roman Mácha
ZÁVAZNÉ TERMÍNY OORV Olomouc 2012
Do 4.3.2012 Školení rozhodčích v požárním sportu dospělí
9.6.2012 Okresní kolo v PS muži ženy Přáslavice
22.-23.6.2012 Krajské kolo v PS muži, ženy – Ostrava Vítkovice
31.8.-2.9.2012 MČR v PS muži, ženy – Uherské Hradiště
SERIÁL SOUTĚŽÍ TOHATSU FIRE CUP 2012
5.5.2012 Břevenec
19.5.2012 Medlov
16.6.2012 Nová Hradečná
28.7.2012 Troubelice
18.8.2012 Velký Týnec
22.9.2012 Chválkovice
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Příloha č.3

Zpráva o činnosti Odborné rady mládeže okresu Olomouc za rok 2011
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a zároveň seznámil s činností rady mládeže, která se scházela na
pravidelných schůzkách dle domluvy. Zde projednávala aktuální plán činnosti a potřebné informace.
S činností rady mládeže a docházkou jejich členů jsem spokojen.

Leden - postoupila VV OSH ke schválení kalendář soutěží MH
- návrh programu na školení vedoucích a instruktorů v Jánských Koupelích
- propagace soutěže Požární ochrana očima dětí

Únor - vypracování OZ a bližších pokynů a informací o školení vedoucích a rozhodčích mládeže
v Jánských Koupelích
- vypracování OZ na soutěž v disciplínách CTIF ( která je součástí hry Plamen)

Březen - ve spolupráci s UNO Olomouckého kraje proběhlo školení vedoucích a instruktorů
mládeže a školení rozhodčích mládeže v Janských Koupelích

Duben - zhodnocení školení vedoucích mládeže. Celková účast 64 vedoucích a všichni vedoucí
zkoušky udělali. Na zkoušky rozhodčích MH se přihlásilo celkem 5 rozhodčích, kteří obhajovali
II stupeň , a zkoušky udělali. Žádný nový rozhodčí se nepřihlásil. V současné době máme 81
vedoucích, 51 instruktorů a 2 činovníky. Rozhodčích I stupně máme 5, a 29 rozhodčích II.
stupně. Bohužel musím konstatovat, že máme klesající počet rozhodčích. Na okresním kole
hry Plamen se stále potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných rozhodčích.
- informace o republikovém setkání vedoucích okresních ORM v Přibyslavi
- zabezpečení soutěže CTIF ve Velkém Újezdě
- vypracování OZ na okresní kolo hry Plamen a okresní kolo dorostu

Květen - zhodnocení okresního kola hry Plamen ve Velkém Újezdě a okresního kola dorostu
v Trusovicích.
- celkem se zúčastnilo okresního kola 16 družstev starších a 19 družstev mladších
- postup na krajskou soutěž mládeže SDH Velký Újezd a SDH Nová Hradečná
- postup na krajskou soutěž dorostu - dorostenky a dorostenci SDH Náměšť, jednotlivci
dorostenci SDH Hlubočky a SDH Náměšť na Hané a jednotlivci dorostenky SDH Hlubočky
- zajištění rozhodčích na krajskou soutěž mládeže a dorostu v Uhelné

Červen - zhodnocení krajské soutěže mládeže a dorostu
- postup jednotlivkyně dorostenky z SDH Hlubočky na republikové mistrovství
- rozdělení dotací MŠMT, vypracován a rozdán Metodický list
- vypracování OZ Olomoucký drak a poslání informací všem SDH i mimo okres Ol.
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Srpen - zajištění soutěže Olomoucký drak (prostor, ceny, překážky, ozvučení, doprovodný program,
časomíra)
- dotace MTZ SDH (odevzdání vyúčtování)
- informace o průběhu ligy MH a místa vyhodnocení

Září

- zhodnocení soutěže Olomoucký drak (přihlásilo se více závodníků z jiných okresů než
s okresu Olomouc což je veliká škoda)
- společné jednání ORM a vedení VV, kde se vedení VV zavázalo zajistit časomíru v majetku
OSH Ol. na soutěže MH, a zajištění komplexního změření časů. ORM nemá možnosti a kapacity
na toto zajištění.
- zajištění vyhodnocení ligy MH (ceny, poháry)
- ligy MH se celkem zúčastnilo 39 družstev mladších a 27 družstev starších
- vypracování OZ na branný závod ve Vésce
- odevzdání vyúčtování dotací MŠMT

Říjen - zhodnocení branného závodu ve Vésce
- branného závodu se zúčastnilo 26 hlídek mladších a 31 hlídek starších
- vypracovány návrhy předběžných termínů soutěží mládeže pro příští rok
- vypracování požadavků ORM na VV OSH okresu Ol.

Listopad - vyjádření k návrhům medaile „ Za zásluhy o výchovu“
- plán činnosti na rok 2011
- obhajoba 2 rozhodčích mládeže I stupně v Bílých Poličanech

Závěrem mi dovolte poděkovat členům Odborné rady mládeže za jejich činnost.

Vedoucí mládeže OSH Olomouc Siegel Miloš
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Příloha č.4

Zpráva vedoucího OORP za rok 2011
Vážení hosté, sestry a bratři dovolte mi, abych Vás všechny úvodem co nejsrdečněji pozdravil.
Je mou povinností seznámit Vás s děním v Okresní odborné radě Prevence okresu Olomouc za rok
2011. Rada prevence se v letošním roce sešla na třech pracovních jednáních a ještě se letos jednou
sejdeme dle plánu. Termín posledního letošního jednání je naplánován na prosinec. Účast členů na
jednáních odborné rady prevence je dle možností. Jsme spolu v kontaktu i mezi oficiálním jednáním.
Snažíme se plnit úkoly, které nám dává ÚOR prevence SH ČMS a které jsme si naplánovali pro
letošní rok plánem práce. Všechny úkoly jsme vždy splnili v daném termínu. Naším dalším úkolem je
zvyšování společenského uznání a zviditelnění dobrovolných hasičů u našich občanů což si myslím, že
se také částečně daří plnit.
Za hlavní poslání každého člena OOR prevence i každého hasiče by měla být připravenost
k poskytnutí pomoci všem občanům při různých událostech. Třeba: požárech, živelních pohromách a
jiných závažných událostí v duchu "Bližnímu ku pomoci - vlasti ku prospěchu".
V letošním roce jsme se snažili opět plnit dlouhodobé úkoly, které jsou nám dány:
- zvyšovat si odborné vědomosti
- propagovat dobrovolné hasiče a informovat veřejnost o činnosti dobrovolných hasičů
- působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně.
Nejdůležitějším úkolem naší odborné rady prevence bylo a je zabezpečení literární a grafické
soutěže „Požární ochrana očima dětí“, a zajištění plnění odborností preventista II. a III. stupně.
Dle plánu práce pro letošní rok jsme uskutečnili soutěž „POOD 2011“, vyhodnocení zaslaných
prací proběhlo v daném termínu. Této soutěže se zúčastnilo v našem okresu pouze 8 sborů
dobrovolných hasičů a 9 školních zařízení, celkem 266 dětí. Přitom jsme si slibovali vyšší účast sborů,
jelikož se říkalo, že si mladí hasiči budou plnit novou odbornost.
V krajském kole jsme získali 5 ocenění na bedně, zde se zúčastnilo 25 sborů a 66 školních
zařízení.
V republikovém kole se našemu okresu podařilo také získat po roční pauze ocenění. Zde je
obrázek, se kterým jsme získali 3. místo v republikovém kole. Musím se pochlubit, že toto umístění
získala mladá hasička z našeho sboru SDH Blatec.
V současné době je již připraven další ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí” pro rok
2012. Veškeré potřebné propozice pro účast v této soutěži dostanete začátkem roku.

Naše rada prevence pořádá dle plánu školení odbornosti „Preventista II. a III. stupně“, o
kterém jste byli informování koncem měsíce října elektronickou formou. Toto školení se koná zrovna
zítra 13.11.2011, zkoušet se bude už podle nových platných testových otázek. Dle vašeho zájmu se
může uskutečnit i další školení v jarním termínu. Tyto zkoušky by měl mít každý preventiva sboru a
další členové, kteří se chtějí zabývat prevencí a chtějí radit svým spoluobčanům.
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Závěrem bych Vás chtěl upozornit na aktuální věci:
Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles a provedení pravidelných prohlídek
komínů.
Od 1.1.2011 platí nové - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - 91/2010 Sb.
Nejméně 1 krát ročně od kominíka a musí být vyhotoven zápis, doklad o zaplacení nestačí. Potom
možno provádět sám dle potřeby.
Závěrem bych vám chtěl poděkovat za čas strávený nad zprávou o činnosti OORP okresu
Olomouc. Doufám, že Vám něco nového přinesla. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se na mne
obrátit, jsem vám kdykoli k dispozici.
mobil: 731 452 080
e-mail: mojmirdostal@seznam.cz
Zpracoval: vedoucí OORP br. Mojmír Dostál
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Příloha č.5

Zpráva OKRR za rok 2011
Vážené sestry a bratři hasiči, milí hosté
Před necelými osmi měsíci jsme zde společně jednali a mimo jiné nastínili úkoly, které nás čekají. Jak
tedy nazvat právě uplynulé období až do dneška? Někdo by řekl, že vše bylo v duchu soutěží Tohatsu
Cup, jiní namítají, že mnohem významnějším tématem bylo podvojné účetnictví, které je nutné pro
úspěšné zvládnutí dotací, mnozí s napětím sledovali, jak se na OSH Olomouc zvládne práce po dobu
nemoci starosty bratra Sýkory a pro jiné byly jarní a letní měsíce ve znamení běžné práce včetně stále
větší námahy při získávání financí v době hospodářské krize. Pojďme se tedy společně poohlédnout
za výše zmíněným obdobím z pohledu OKRR.
V souladu se závěry jednání VV byly osloveny sbory, které dlouhodobě nepracovaly. Následně po
oznámení na příslušných institucích, jakými jsou finanční úřad a Český statistický úřad se veškerá
dokumentace zaslala na ústředí sdružení do Prahy a sbory byly s konečnou platností zrušeny. Jejich
seznam je uveden v zápisu z jarního shromáždění představitelů sborů. Nicméně stále máme v okrese
několik sborů, které buď nepracují vůbec, nebo vyvíjejí jen nejnutnější činnost. Proto je třeba v tomto
pokračovat a sbory buď takzvaně rozběhnout, nebo v horším případě zcela zrušit.
Na pomyslném druhém konci naší práce jsou kolektivy mladých hasičů. Zde se mnoho sborů řídí
programem činnosti SH ČMS pro období 2010 – 2015, schváleným na 4. sjezdu sdružení v Ostravě.
Mládež, to je náš vklad do budoucnosti . Je třeba poděkovat všem, kteří organizují okresní ligu
mládeže, hru Plamen, soutěž Olomoucký drak, prázdninové pobyty a další aktivity pro naše nejmenší.
Tady jsme úspěšní již dlouhou dobu.
Pokud jsem se zmínil o budoucnosti, pak mi dovolte vyzvat Vás k zaslání připomínek k návrhu Stanov,
které budou projednávány na příštím sjezdu. Vaše podněty je možno zasílat
e-mailem na
stránky sdružení. Snahou je zjednodušení a zpřehlednění Stanov a odstranění duplicit, které jsou
v současnosti v našem základním dokumentu.
Podvojné účetnictví – pro mnohé strašák, který nás bohužel také dostihnul. Mě osobně velmi
zneklidnila informace z května letošního roku, kdy s platností od 1. ledna roku 2011 musí sbory
požadující dotace z MŠMT a MV účtovat podvojně. Tuto agendu pro letošní rok zajišťovalo okresní
sdružení a tak proběhlo čerpání dotací bez větších problémů. Tady je třeba ocenit přístup sestry
Souškové, která ve spolupráci s ústředím vše zvládla a nemalá část financí tak posílila rozpočty
dotčených sborů.
Jedním z hlavních úkolů OKRR jsou revizní práce v oblasti finančních operací. Významným posunem
v této oblasti je pravidelná informace o čerpání rozpočtu a řízený tok financí na okresním sdružení
s cílem nepřekročit za letošní rok plánované výdaje, chcete-li, nepropadnout se do záporného
hospodaření. Při našich kontrolách jsou nahodilé drobné nedostatky odstraňovány prakticky
okamžitě.
S financemi úzce souvisí majetek . Po letošní inventuře a v návaznosti na zápis inventarizační komise
vyplynuly pro VV úkoly, na kterých jsme v poslední době spolupracovali i my. V souvislosti s dopravní
nehodou byla způsobena škoda na vozidle v majetku OSH Olomouc a úhrada je stále v řešení.
Významnou položku příjmů tvoří členské příspěvky. V jejich výběru jsme úspěšní obdobně jako
v minulých letech, v řádném termínu je neodevzdalo 7 sborů. Pokud jsem se zmínil o sborech, je
třeba zde připomenout i jednání s okrsky. Po mnoha letech se před pár dny sešlo vedení OSH se
zástupci okrsků. Cílem je zejména vzájemná informovanost a předávání požadavků pro práci v dalším
období. O užitečnosti tohoto setkání svědčí mimo jiné i to, že se účastníci shodli na pokračování
těchto jednání.
Po mém dotazu na jednání KKRR jsem nabyl dojmu, že se na OKRR při OSH Olomouc možná
zabýváme až příliš mnoha činnostmi okresního sdružení. Nicméně nechceme a ani nebudeme naši
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kontrolu směřovat jen na účetní doklady a vyúčtování dotací. Pracujeme tak, jak nám to ukládá
Metodický pokyn starosty sdružení pro provádění kontrolní činnosti. Vedle již zmíněných oblastí
sledujeme zejména plnění usnesení z jednotlivých jednání, zabýváme se evidencí členské základny
včetně placení příspěvků, pravidelně několikrát za rok navštěvuji jednání odborných rad, sledujeme
autoprovoz, provádíme inventarizaci pokladny, zabýváme se došlými stížnostmi z řad členů SDH a
dalších orgánů a v neposlední řadě jsme nápomocni při organizování akcí na úrovni okresního a
krajského sdružení.
V letošním roce dva členové OKRR oslavili významné životní jubileum. A přesto, že se tak zařadili
mezi ty dříve narozené, nic jim to neubralo na elánu a chuti do práce. Dovolte mi proto nejen jim,
ale i všem ostatním poděkovat za jejich práci v tomto roce. I Vám všem děkuji za kvalitní a
pravidelnou práci ve všech oblastech hasičského dění. Do dalšího období nám přeji zejména pevné
zdraví, chuť spolupracovat a maximální snahu při plnění úkolů na nás kladených.
Děkuji za pozornost
Konar Jan
12. 11. 2011
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Příloha č.6
ČERPÁNÍ
ÚČET
52170
51871
51874
51876
51890
50188
51881
51882
51885

ROZPOČTU

NÁZEV ÚČTU
mzdy+zák.poj.-dot.MV
G.č.1-MV
G.č.3-MV - PS
G.č.5-MV - Mládež
Prov.nákl.+MTZ OSH- MŠ
MTZ SDH - dot. MŠ
Volnoč.aktivity - dot. MŠ
Vzděl.ved.ml. - dot. MŠ
Letní a zimní tábory MŠ
CELKEM:
rozdíl k dotacím
VLASTNÍ NÁKLADY
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,starostové
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 okres -TFC
Olom.DRAK - mládež
CELKEM

52 %

I. pololetí

30720
0
13960
14210

0
0
6673
5602

21400
0
0
20000
8400
108690

6929
7000
5157
5928

OSH ČMS OLOMOUC
ÚČET
69170
68260
68262
68263
69190
69188
69181
69182
69185

NÁZEV ÚČTU
mzdy +odvody-dot.MV
G.č.1-MV
G.č.3-MV - PS
G.č.5-MV - Mládež

30720
0
13960
14210

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

21400
57200
10000
20000
8400

37289
37289

ČERPÁNÍ NÁVRH
37289
63500
3000
5000
6092
15000
11939
10000
7314
40000
24438
15000
22874
22000
5928
35000
8241
30000
12388
35000
2142
15000
67415
188347
2890
5000
37219
69203
7235
10000
1095
1000
105380
106000
5678
6000
7108
5000
632
5000
1053
3000
0
81067
145000
50000
458417

2011

879050

135890

CELKEM:

2010

30554
75639

SmOlom. TFC-PS + Olom.DRAK
Úř.Ol.kraje Dot.-VP-KSH ČMS
Úř.Ol.kraje Dotace na mzdy
Úř.Ol.kraje Přísp.-soutěže

55000
26000
75000
100000

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

15000
8082
0
22519
44
0
0
16500
8000
540500
16500

256000

31493
48787
52987
219112
95287
3101

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
vrácení půjčky-Jeseník
vrácení půjčky-Haňovice
CELKEM:

2791

2000
26697

1

627145

30000
25000

1019035

Příloha č.7
Plán práce VV OSH OLOMOUC na rok 2012
10.1.2012

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace o konání VVH SDH
3. Informace kanceláře OSH
- pokladna, stav účtu, přehled o platbách čl. příspěvků, průběh inventur
4. Porada obsluh časomír
5. Příprava kalendáře soutěží a akcí 2012
6. Příprava porady starostů okrsků ol. okresu
7. Stálé body

14. 2.2012 Vedení OSH - vyhodnocení plnění úkolů SDH (hlášení, příspěvky …)
- vyhodnocení kontroly vyznamenání
- školení funkcionářů SDH (ano, ne)
13.3.2012 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zpráva o registraci SDH a okrsků
3. Příprava shromáždění představitelů SDH, termín konání: 18. 3. nebo 1.4.
4. Příprava školení vedoucích MH a rozhodčích – 24. - 25. 3. 2012
5. Výsledky hospodaření OSH a inventur za rok 2011
6. Informace o konání VVH SDH a okrsků
7. Přehled odevzdaných tiskopisů SDH, okrsků a platby čl. příspěvků
8. Informace z jednání odborných rad při OSH, schválení OZ všech soutěží
9. Zasloužilí hasiči ol. okresu, doprava Přibyslav, aktiv ZH-KSH- doprava
10. Výsledek kontroly vyznamenání vyšších orgánů
11. Průběh příprav LMH, okresní kolo hry Plamen, pohárové soutěže MH v PS
12. Stálé body
10. 4.2012 Vedení OSH - příprava okr. kolo Plamen
- příprava okr. kol PS
- rozpočet OSH na rok 2012
8.5.2012

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Konečný rozpočet OSH 2012, plán čerpání
3. Výsledky hospodaření 1-3/2012
4. Kontrola plnění usnesení ze SD SDH
5. Kontrola připravenosti okresního kola hry Plamen a PS
6. Pohárové soutěže OSH v PS-muži, ženy- TFC
7. PO očima dětí
8. Stálé body

12.6.2012

Vedení OSH

10.7.2012

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Výsledky hospodaření OSH za I. pololetí 2012
3. Pohárové soutěže OSH 07,08/2012, Olomoucký DRAK
4. Příprava celodenního aktivu ZH okresu Olomouc
5. Stálé body

14.8.2012 Vedení OSH - kontrola přípravy ZPV
- kontrola zabezpečení soutěže Olomoucký DRAK
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11.9.2012

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Příprava shromáždění představitelů SDH a okrsků, stanovení termínu konání
3. Příprava ZPV, Olomoucký Drak - vyhodnocení
4. Příprava školení funkcionářů SDH
5. Výsledky hospodaření OSH za I. pololetí 2012
6. Termín porady starostů okrsků
7. Stálé body

9.10.2012

Vedení OSH - zabezpečení dopravy ZH ol. okresu do Přibyslavi

6.11.2012

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. OR-zpráva o činnosti za rok 2012 a plán práce na rok 2013
3. Shromáždění představitelů SDH a okrsků dne …….. 2012 - finální kontrola
materiálů a připravenosti SP SDH, zpracování materiálů - VVH SDH
4. Jmenování inventarizační komise
5. Návrh rozpočtu na rok 2013
6. Stálé body

11.12.2012

Rychlé zhodnocení roku 2012 (hlavní akce roku) – hra Plamen, PS, postupové
soutěže, LMH, TFC 2012, průběh inventur, přehled o celkovém čerpání
rozpočtu, plány práce na rok 2013…., spíše slavnostní charakter u dobré kávy ☺

Dále budou na každém VV OSH projednávány stálé body:
zprávy ze zasedání KSH a SH ČMS, informace kanceláře OSH, členů VV a vedoucích OR,
schvalovány zaslané návrhy na vyznamenání a organizační a různé aktuální záležitosti.
Dle potřeby bude svoláno zasedání VV OSH nebo vedeni OSH i mimo plán práce.

V Olomouci dne 12. listopadu 2011

Ing. Jiří Kropáč
I. náměstek starosty
OSH ČMS Olomouc
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Příloha č.8

Vzor dokumentů
k zajištění výročních valných hromad u SDH
pro roky 2010 – 2015
(tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a
okrsků, a to pro ty, kteří ještě nemají tolik zkušeností z pořádání Výročních valných hromad)
Výroční valné hromady se uskutečňují zpravidla v období říjen až leden určeného roku a
termíny VVH nahlásí SDH v předstihu na OSH tak, aby se členové Výkonného výboru OSH mohli
zúčastnit jejich jednání. Pro zajištění VVH připravuj Shromáždění starostů každoročně materiál
„Zabezpečení Výročních valných hromad SDH a okrsků“
Má-li výroční valná hromada splnit své významné poslání, musí být po obsahové i organizační
stránce dobře připravena.
K přípravě výroční valné hromady se doporučuje uskutečnit dvě výborové schůze SDH:
První výborová schůze:
a) Po dohodě s obecním úřadem stanovit termín VVH, hodinu a místo konání a nahlásit na OSH
b) Provést kontrolu plnění úkolů přijatých na minulých VVH
c) Zhodnotit činnost členů výboru SDH, připravit návrh nové kandidátky na 5-leté období, připravit
návrh delegátů na okrskovou VH a okresní shromáždění dle pokynů OSH
d) Určit termín předání dílčích zpráv jednotlivých funkcionářů SDH, stanovit, kdo zpracuje celkovou
zprávu pro VVH, návrh usnesení a plánu činnosti na příslušný rok
e) Upozornit revizory na termín konání VVH, aby si připravili zprávu
f) Provést výběr nejaktivnějších členů SDH za účelem ocenění jejich práce
g) Stanovit termín další výborové schůze
Druhá výborová schůze:
a) Provést kontrolu splnění úkolů prvé výborové schůze
b) Projednat celkovou zprávu o činnosti SDH, návrhu na usnesení, plánu činnosti, uzavření smluv
s Obecním úřadem, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s., sponzory atd.
c) Projednat konečné sestavení kandidátky výboru a revizorů SDH na další volební období.
Navrhnout delegáty na VVH okrsku a na výroční shromáždění okresu.
d) Dohodnout dle možnosti SDH zabezpečení občerstvení apod.
e) Určit členy SDH pro zajištění pozvání členů a hostů na VVH (OÚ, HZS, OSH, sponzory, atd)
f) Určit člena, který bude VVH řídit, kdo přednese zprávu o činnosti, připravit návrh na složení
volení a návrhové komise.
Za přípravu odpovídá výbor SDH, ke zpracování zprávy možno využít Hasičských novin , časopisu
Alarm revue, informačních zpravodajů vydávaných OSH, případně web OSH, Sborník základních
dokumentů a předpisů, který obdržela každá organizace a web SH ČMS www.dh.cz . Ve zprávě
zhodnotit odbornou přípravu členů jednotky PO strojníků a velitelů, účast na soutěžích, taktických
cvičení, činnosti SDH na úseku preventivně výchovném, kontrolních skupin pro obecní úřady, činnost
na úseku mládeže, dorostu a spolupráce se ZŠ. Zaměřit se na společenské dění u SDH. Dále využít
podklady ze statistického hlášení SDH za předchozí rok.
Na každém členu výboru tudíž záleží, jak bude připraven program jednání valné hromady po
obsahové stránce a jaké budou stanoveny cíle, kterých by SDH měly dosáhnout a jakým způsobem se
při jeho zabezpečování bude postupovat. Nedílnou součástí valné hromady je kontrolní a revizní rada a
její písemná zpráva, která by se měla vyjádřit ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládání
prostředků a placení členských příspěvků.
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Úspěšný průběh VVH značnou měrou ovlivňuje řídící jednání. Proto pověřujme řízením
takového člena, který má potřebné zkušenosti a přirozenou autoritu. Na řídícím schůze záleží
zejména při diskusi, aby dokázal tuto usměrňovat, aby byla vedena k projednávaným
problémům a aby byla konkrétní a současně ukázala, jak je problémy možno řešit a hlavně
dořešit.

Program výroční valné hromady SDH v daném roce: (návrh)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení a přivítání hostů
Volba volební a návrhové komise (3+3)
Zpráva výboru SDH o činnosti za daný rok
Zpráva revizora účtu SDH
Volba výboru SDH
Volba delegátů SDH na VVH okrsku

7)
8)
9)
10)
11)

Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění delegátů SDH
Návrh činnosti na další rok
Diskuse (ocenění členů)
Usnesení
Závěr

V článku 10. Stanov SH ČMS je uloženo z každého jednání rozhodujícího orgánu pořídit zápis, to
znamená i z jednání výboru SDH. Z valné hromady pak Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něho
většina přítomných.
Tyto metodické pokyny nemohou vystihnout všechny problémy, které se budou při přípravě a
průběhu VVH řešit, ale jsou základním vodítkem pro zdárné zvládnutí.
Diskuse by měla být věcná s konkrétními připomínkami ke zlepšení práce ve SDH, okrsku či
okrese. Drobné připomínky je třeba vyřešit na zasedání výboru organizace (SDH), aby se zachovala
vážnost valné hromady pořádajícího SDH, nebo okrsku.
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Návrh usnesení z výroční valné hromady SDH
Usnesení výroční valné hromady SDH …………………………….
konané dne: ……………… v (místo) : ……………………………………………..
Výroční valná hromada SDH ………………………….. po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření
za daný rok, zprávy revizora, plánu práce na další rok, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:
I.
Schvaluje:
1) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za daný rok
2) Zprávu revizora SDH
3) Plán činnosti SDH na rok další rok
4) Plán práce výboru SDH
5) Členský příspěvek na další rok ve výši …….. Kč za člena staršího 18 let a …….. Kč za člena
mladšího 18 let z SDH na OSH. Termín pro odvod členských přísp. je do 31.1. daného roku na
OSH.
6)
7)
8)
9)

Hlášení o činnosti SDH za daný rok
Uzavřenou smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH.
Uzavřené smlouvy s HVP a. s. atd.
…………….

II.
Volí:
1) Starostu SDH pana …………………………. a výbor SDH ve složení: ………………
2) Navrhuje OÚ do funkce velitele SDH pana …………………………… a volí ho jako
náměstka starosty SDH
3) Předsedu kontrolní a revizní rady (revizora účtů) pana ………………………… a členy
kontrolní a revizní rady ve složení: …………………
4) Delegáty SDH ve VVH okrsku: ………………………………………
5) Delegáty SDH na Shromáždění delegátů SDH (dle klíče pro volbu delegátů) ……………………
6) Kandidáty na funkce ve vyšších orgánech okrsku, OSH, KSH a SH ČMS
III. Ukládá:
a) výboru SDH
1) Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou,
obsažené ve schválených dokumentech
2) Dopracovat a uzavřít smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH
3) Zpracovat plán práce SDH na další rok a dopracovat závěry sjezdu SH ČMS do plánu
práce v průběhu roku
4) Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
5)
6)
7)
8)

Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH
Plně využívat k činnosti Informačního zpravodaje OSH
……………..
……………….

b) všem členům SDH
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok
2) I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.
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Zpráva revizora SDH ………………………….. za rok ……….
Po provedené revizi hospodaření SDH předkládám tuto revizní zprávu:
Zůstatek k začátku roku ke dni: ……………
I/ v pokladně SDH činil

……….…………….. Kč

II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil .…………………….. Kč
Příjem za rok ………… činí:
1) od členů SDH členské příspěvky

…………………….. Kč

2) sponzoři

…………………….. Kč

3) kulturní akce (plesy, …)

…………………….. Kč

4) sběr atd.

…………………….. Kč

5) ……………

…………………….. Kč

Celkem

………………………… Kč

Vydání za rok ………… činí:
1) platba členských příspěvků na OSH …………………….. Kč
2) valná hromada - občerstvení

…………………….. Kč

3) soutěže

…………………….. Kč

4) mládež

…………………….. Kč

5) odborná příprava

…………………….. Kč

6) zájezdy adt.

…………………….. Kč

7) ………

…………………….. Kč

Celkem

………………………… Kč

Zůstatek ke konci roku ke dni: ……………
I/ v pokladně SDH činí

…………..…………. Kč

II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činí

..…………………….. Kč

Vypracoval: …………………………………..
Dne:

………………….

Za revizní radu SDH:

1.člen …………………………..
2.člen …………………………..
3.člen …………………………..
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Zpráva kontrolní a revizní rady SDH pro výroční valnou hromadu
za období:
Vážení členové, členky sboru!
Z pověření kontrolní a revizní rady SDH …………………….
zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.

předkládám dnešnímu jednání

Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení ………………………………………………
a během roku se sešla …….krát, provedla ……krát kontrolní činnost a revizi pokladny.
Stav pokladny ke dni 1.1.201x ……….Kč a účtu ……….Kč, při provedené fyzické kontrole dne
……………… odpovídá částkám uváděným ve finančním deníku.
Čerpání rozpočtu sboru v roce ………… odpovídá - neodpovídá schváleným záměrům jak v oblasti
příjmové, tak i výdajové.
Případný komentář - zdůvodnění:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má ……… členů, z toho ………mužů a žen
……….., mladých hasičů ……………….. a dorostenců (dorostenek) ………….
Členské příspěvky v částce ……………. Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení.
Výbor pracuje v ………. členném složení. Během roku se sešel ……krát.
………………………………………….

Nedostatečně úkoly plní:

Stejně tak byla - nebyla splněna usnesení valných hromad (výroční valné hromady), vyřízení
připomínek, stížností a námětů.
Sbor má inventárně veden majetek v částce ……….. Kč,
v roce
……….., úbytek o …………… O majetek je - není řádně pečováno.

………… byl přírůstek o

V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání.
Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce …….. jako řádné a současně
(ne)doporučuje udělit hospodáři - pokladníkovi pochvalu (absolutorium) za výkon funkce.
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Příloha č.9

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC

VYDÁVÁ

*********************************************
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE
OKRSKOVÉHO KOLA
V POŽÁRNÍM SPORTU PRO ROK 2012

*********************************************
Okrsková kola soutěží v PS pro rok 2012 proběhnou podle
„SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY schválených
VV SHČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1.1012.
(Směrnici naleznete na stránkách: http://www.dh.cz/dokumenty/smernicepravidla/smernice2012.pdf )

Okresní odborná rada velitelů Olomouc (dále jen OORV) vyžaduje od organizačních
pracovníků a sborů rozhodčích, aby zajistili dostatečný počet pracovníků soutěže pro
zdárný a důstojný průběh soutěže.
o Termín a místo konání a OZ okrskového kola soutěže v PS s uvedením jména velitele a
hlavního rozhodčího soutěže, nahlásí velitel okrsku na sekretariát OSH ČMS Olomouc
osobně, nebo na e-mailovou adresu osh.olomouc@seznam.cz, nebo vedoucímu OORV
na e-mailovou adresu romanmacha@centrum.cz , do 30.3.2012.
o OORV si vyhrazuje právo změny těchto dvou funkcionářů soutěže v případě, že tito
nesplňují potřebnou kvalifikaci. Na všechny soutěže okrskových kol v PS budou vysláni
komisaři soutěže z řad členů VV OSHČMS a OORV v OSH Olomouc.
Kategorie
Termín
Disciplíny PS

:
:
:

Muži SDH od 15 let, ženy SDH od 15 let
Soutěž okrskového kola v PS ukončit do 21.5.2012
viz. „SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY“

Před zahájením každé disciplíny bude proveden nástup soutěžního družstva a
podáno hlášení rozhodčímu disciplíny, což bude hodnoceno
jako pořadový výcvik!
Dle rozhodnutí OORV nutno provést alespoň jednu z běhových disciplín!
Místo konání:
Dle rozhodnutí příslušných okrsků SDH (po dohodě možno
uspořádat soutěž i pro několik okrsků společně).
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Postupový klíč do Okresního kola soutěže v PS: Vítězné družstvo soutěže Okrskového
kola v PS, dle rozdělení jednotlivých okrsků (je možno sestavit družstvo z celého OSH
Olomouc, které bude okrsek reprezentovat, „SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH
SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY)
Do Okresního kola postupují všechna družstva žen, která se v rámci OSH Olomouc
zúčastnila soutěže okrskového kola a splnila podmínky vydané OORV Olomouc
v tomto organizačním zabezpečení.
Pořádající okrsek v případě úrazu sepíše zápis se stručným popisem, jak k úrazu došlo,
které části těla se úraz týká a zda bylo ošetření provedeno na místě nebo ve zdravotním
zařízení. Dále pořadatel vypíše iniciály soutěžícího a vedoucího (trenéra) soutěžního
kolektivu.
Po ukončení soutěže předá do pěti pracovních dnů velitel okrsku (pověřená osoba)
veškerou dokumentaci (přihlášky do soutěže a celkovou výsledkovou listinou
soutěže okrskového kola v PS) na sekretariát OSH Olomouc a složí proti

potvrzení na sekretariátu OSH Olomouc částku 1000,- Kč za jeden
soutěžní kolektiv mužů, který bude okrsek reprezentovat na soutěži
Okresního kola v PS.
Na základě odevzdání všech dokumentů z I. Kola v PS a zaplacení výše
uvedené kauce, obdrží přímo na sekretariátu OZ, včetně přihlášky do
Okresního kola v PS.
Při dodržení podmínek a účasti soutěžního kolektivu daného okrsku na
soutěži Okresního kola v PS bude částka vysílajícímu okrsku vrácena!
Kauce se nevztahuje na soutěžní kolektivy žen.
V případě vědomého porušení tohoto organizačního zabezpečení nebude soutěžní
kolektiv připuštěn do soutěže Okresního kola v PS a o dalších případných
sankcích, rozhodne VV OSH Olomouc na svém zasedání a předloží sněmu
zástupců SDH na svém podzimním zasedání.

Toto organizační zabezpečení bylo zpracováno na zasedání OORV
7.10.2010 a předloženo k schválení VV OSH Olomouc.
Roman Mácha v.r.
vedoucí OORV Olomouc

vz. Ing. Jiří Kropáč v.r.
starosta OSH Olomouc

7

