Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 7. dubna 2012 v Olomouci-Černovíře

Jednání zahájeno v 9.05 hod.

Přítomni:

dle presenční listiny (přítomno 94 představitelů sborů + starosta OSH – jednání je
usnášeníschopné)

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR a další dle presenční listiny hostů

Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, pracovních komisí a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
4. Zpráva OSH Olomouc (zpráva I. nám starosty OSH, zpráva sekretariátu OSH, zprávy
OOR a OKRR)
5. Čerpání rozpočtu na rok 2011, finanční plán na rok 2012 (příspěvky a dotace)
6. Informace k plnění úkolů SDH za rok 2011
7. Odvolání starosty OSH Olomouc dle čl. 65, bodu 6, písm. a, stanov SH ČMS
8. Organizační a různé
9. Diskuse
10. 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, poslance parlamentu PS ČR Ing.
Romana Váňu. Omluvil starostku KSH Olomouckého kraje s. Dášu Bártkovou.
Shromáždění vedl člen VV OSH Ol. br. Ing. František Faltýnek. Minutou ticha uctěna památka
zesnulých členů OSH Ol.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 94 zástupců sborů okresu Ol. (v okrese Ol. je činných 139
SDH) a 10 členů VV OSH Olomouc. Pro hlasování tedy 95 hlasů.
Určení skrutátoru (členové OKRR) – hlavní skrutátor br. Zbyněk Cenkl
- 1. řada stolů - se. Č. Spurná
- 2. řada stolů - br. M. Vysloužil
- 3. řada stolů - br. Ing. M. Zlámal
- 4. řada stolů - br. J. Pelc
= Schválení skrutátorů:
Pro: 94
Proti: 0
1 představitel nehlasoval

Zdržel se: 0

Navržený program: -viz výše uvedený
Z pléna 2 návrhy na změnu
- bod 7 – změna na: Návrh odvolání starosty OSH Olomouc dle čl. 65, bodu 6, písm. a, stanov SH
ČMS
- bod 7 – přehození bodu jednání č.7 až za bod č.9
= Schválení zapracování 2 připomínek:
Pro: 72
Proti: 15
Zdržel se: 4
4 představitelé sborů nehlasovali
Navržený program včetně doplnění a úprav:
= Schválení programu:
6 představitelů sborů nehlasovalo

Pro: 89

1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválený program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, pracovních komisí a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
4. Zpráva OSH Olomouc (zpráva I. nám starosty OSH, zpráva sekretariátu OSH, zprávy
OOR a OKRR)
5. Čerpání rozpočtu na rok 2011, finanční plán na rok 2012 (příspěvky a dotace)
6. Informace k plnění úkolů SDH za rok 2011
7. Organizační a různé
8. Diskuse
9. Návrh na odvolání starosty OSH Olomouc dle čl. 65, bodu 6, písm.a, stanov SH ČMS
10. Usnesení a závěr
ad. 2.
- Zapisovateli navrženi br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč) a členka VV OSH Ol. s. Vlastimila
Švubová
Pro: 93
Proti: 0
Zdržel se: 2
= Schválení zapisovatelů:
- Volba ověřovatelů zápisu: za VV OSH br. Karel Šmoldas, za SDH Drahanovice br. Mgr. Al.
Švancara, za SDH Chválkovice: Bernard Šafařík st.
Pro: 92
Proti: 0
Zdržel se: 3
= Schválení ověřovatelů zápisu:
- Volba předsedu návrhové komise: za VV OSH: br. Mojmír Dostál
Pro: 94
= Schválení předsedu návrhové komise:
za SDH Troubelice: br. Jaroslav Maitner
za SDH Droždín: br. Petr Spáčil
za SDH Šumvald: br. Květoslav Smrček
za SDH Grygov: br. Jiří Zrost
Pro: 93
= Schválení návrhové komise:

Proti: 0

Zdržel se: 1

Proti: 0

Zdržel se: 2

ad. 3.
Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu Ol.
Úkol zněl:
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 - splněno
-novým vedoucím OORM OSH Ol. určena se. Lenka Trnková (SDH Náměšť na Hané), hlasování o
potvrzení ve funkci vedoucí
= Schválení potvrzení jako vedoucí OORM:
Pro: 57
Proti: 1
Zdržel se: 34
- návrh o schválení nové vedoucí OORM jako členky VV OSH Ol.
= Schválení člena VV OSH Ol.
Pro: 80

Proti: 0

ad. 4.

= zpráva I. náměstka starosty o činnosti OSH Ol.br. Ing. Jiřího Kropáče
Příloha č.1
= zpráva Okresní odborné rady velitelů, přečetl vedoucí OORV br. Roman Mácha
Příloha č.2
2

Zdržel se: 15

= vystoupení br. Dostála za Okresní odbornou radu prevence
- příspěvek ke konání soutěže POOD 2012 (požární ochrana očima dětí), do 18 . 4. 2012 musí být
předány vyhodnocené práce a počty účastníků na OSH Olomouc na daném formuláři
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.3
ad. 5.
- roční průběžná zpráva hospodaření OSH (čerpání rozpočtu 2011, návrh rozpočtu na rok 2012),
pracovnice sekretariátu OSH Ol. s. Emílie Soušková
Příloha č.4
= Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012
Pro: 87
Proti: 0
Zdržel se: 1
7 představitelů nehlasovalo
ad. 6.
Informace k plnění úkolů SDH za rok 2011
Členské příspěvky nezaplatily Pňovice, Rybníček,Březové, Domašov n/Bystřicí, hlášení nepodaly
Hněvotín, Březové, Rybníček, Mor. Huzová a Pňovice
ad. 7.
Organizační a různé
Příloha č.5 - prezentace proběhlé činnosti za rok 2011 a představení plánu OSH Ol. na rok 2012
ad. 8.
Z vlastní diskuse jsou zapsány pouze věcné příspěvky ,které měli vliv na další průběh shromáždění.
- br. Ing. Jiří Kropáč (I. náměstek OSH) – udává důvody pro návrh odvolání br. Luďka Sýkory
z funkce starosty OSH Ol. na základě návrhů sborů,okrsků a VV OSH
Příloha č.6
- br. Luděk Sýkora (starosta OSH) – podává informace k obhajobě své osoby:
Informoval o způsobu pořízení časomíry FT3 ze státní dotace 1200 000. Uváděl citace ze zápisů VV
z minulých let, které končily přípravou výběrového řízení pro zadání výroby časomíry.
Informoval o tom ,že pro specifikaci byla zřízena komise (složení viz zápis z VV 23.1.2007). Dále
informoval o tom ,že výběrové řízení bylo konáno z úrovně HZS a specifikace byla zpracovaná ing.
Brázdilem a Sieglem J. a byla předána HZS k dalšímu řízení.
- nadále byla provedena kontrola finančním úřadem Ol. na správnost účetních náležitostí státní dotace
-také zdůvodnil , proč nebyly zaplaceny složenky od Havarijního pojištění a povinného ručení a
nemalá vina byla uvalena na se. Souškovou.
-Se. Soušková se ohradila a vysvětlila , že stanovisko br. Sýkory je nepravdivé a, že toto potvrdila i
komise z SH ČMS,
br. Sýkora - k úhradě škody : Jen bych vás chtěl informovat, že jsem nezaplatil a chci zdůraznit, že
jsem nikdy hasičům nic nedlužil a zatím nic platit nebudu, protože byla vytvořena komise při SH
ČMS, která řeší pochybení 2 členů UKRR a člena VV SH ČMS, kteří ve svém rozhodnutí pochybili.
- br. Zatloukal vystoupil, že byl účasten na posledním zasedání VV SH ČMS a nic takového se
neprojednávalo.
-na vystoupení reagoval br. Kropáč, že slova br. Sýkory je snůška nepravd a polopravd a že se
nevyjádřil k zásadním pochybením , které byly předloženy.
-br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč) – osobní příspěvek k činnosti a odpovědnosti členů VV
v letech 2005-2010; nelze ze všeho špatného vinit jen jednu osobu; svůj díl odpovědnosti by si měl
přiznat každý z členů VV působící v této době
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br. Číhal (SDH Myslechovice) – navrhuje, aby na podzimním shromáždění představitelů byl zvolen
nový VV a starosta OSH
- předsedající shromáždění nenechává o návrhu hlasovat
plk. Ing. Karel Kolařík (ředitel HZS OLK) – vyjádřil přesvědčení, že dojde k vyřešení právě
zazněných problémů a to správnou cestou; poukazuje na měnící se mezilidské vztahy
br. Zbořil (SDH Doloplazy) – dotazuje se proč na nesrovnalosti staré již 5 let se poukazuje až nyní;
jak to že OKRR OSH Ol. na nedostatky nepřišla dříve
odpovídá br. Jan Konar (předseda OKRR) – OKRR nemůže VV nařídit projednávání přestupků vůči
předpisům SH ČMS, může na ně pouze upozornit a toto OKRR právě konala
br. Ing. R. Váňa (SDH Bouzov) – podává svůj pohled na problémy vyskytující se na OSH Ol.; podává
návrh na nové předčasné volby VV a starosty OSH
br. A. Zatloukal (ústředí SH ČMS) – procedurálně upravuje jak musí návrh na nové volby VV a
starosty OSH znít
- předsedající shromáždění podává návrh, aby podzimní SP SDH okresu bylo mimořádným
Shromážděním delegátů sborů na kterém bude zvolen nový starosta a VV OSH Olomouc
= hlasování o návrhu SD SDH:
Pro: 77
Proti: 6
Zdržel se: 10
nehlasovali 2 představitelé SDH
Odhlasováno, že na podzim proběhne mimořádné Shromáždění delegátů, na kterém bude zvolen
nový starosta a VV OSH Ol.
ad. 9.
návrh na odvolání starosty OSH Olomouc dle čl. 65, bodu 6, písm. a, stanov SH ČMS
= hlasování o odvolání starosty OSH Ol.:
Pro: 20
Proti: 52
nehlasovalo 13 představitelů SDH
- starosta OSH Ol. br. Sýkora nebyl z funkce starosty OSH odvolán

Zdržel se: 10

Členi VV OSH Ol.na neodvolání starosty reagovali takto:
br. Ing. Jiří Kropáč: s ohledem na prokázané vážné pochybení Luďka Sýkory ve funkci starosty OSH
Olomouc jak proti stanovám SH ČMS, tak proti zákonům ČR, se nemůžu ztotožnit s tím, že bych měl
nadále spolupracovat s tímto člověkem. Jeho vystoupení v reakci na předložená pochybení byla
nepravdivá a proto s takovým člověkem, který neříká pravdu a využívá finanční prostředky OSH
Olomouc ke svému obohacení nemůžu dál spolupracovat.
br. Antonín Geprt: Měl jsem silný mandát 95 hlasů a byl jsem požádán ,abych na okrese udělal
pořádek, tím, že starosta nebyl odvolán nemohu dále pokračovat ve své funkci náměstka .
br. Karel Šmoldas: Odstupuji proto, že shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc neodvolalo
starostu OSH, který na shromáždění šířil samé lži a nepravdy ve svůj prospěch a poškodil a pošpinil
práci celého VV a OSH Olomouc.
br. Jaroslav Rozsíval: Pracuji druhé volební období jako člen VV OSH Olomouc.Byl jsem hrdý na
to,že jsem dostal důvěru poměrně velké části členské základny okresu.Věřil jsem ,že tomu tak je i u
starosty Luďka Sýkory.Bohužel, mýlil jsem se.Přesvědčil jsem se právě o tom ,když starosta
onemocněl a VV začal pracovat bez něj.Postupně se přicházelo na různé nesrovnalosti (udělování
vyznamenání,časomíra,, služební auto atd.) Na základě těchto skutečností jsem se rozhodl .že s
takovým člověkem nemohu nadále (starosta Sýkora) spolupracovat,který dokáže lhát a utrácet naše
peníze pro svoje pohodlí.Proto jsem se rozhodl ,že odstupuji z VV OSH Ol
se. Vlastimila Švubová: ve VV jsem pracovala ráda a práce mě bavila . Po zjištěných skutečnostech
nemohu ani nechci pracovat s někým (br. Sýkora ) komu nemůžeme věřit. Proto odstupuji z funkce
člena VV.
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br. Ing. František Faltýnek: Odstupuji z funkce člena VV a jako důvod uvádím: Vzhledem k tomu,
že ze svých funkcí odstoupili náměstci a další členové VV, kterých si velmi vážím jako lidí a
spolupracovníků, nemohu ani já dále pracovat ve VV z osobních a morálních důvodů pod vedením L.
Sýkory, kterého jste většinovým hlasováním potvrdili ve funkci starosty OSH Olomouc.
br. Aleš Konečný (telefonicky) oznamuje odstoupení ze všech svých funkcí vykonávající na OSH Ol.
br. Roman Mácha, se. Lenka Trnková, br. Mojmír Dostál oznamují odstoupení z funkce člena VV
OSH Ol., funkci vedoucích OOR budou vykonávat nadále
Starosta OSH Ol. br. Luděk Sýkora poté oznamuje odstoupení z funkce starosty OSH Olomouc.
- předseda OKRR br. Konar upozorňuje, že vedoucí OOR jsou dle stanov SH ČMS automaticky členi
VV OSH Olomouc
- předsedají oznamuje tedy složení VV OSH Ol. po odstoupení 7 členů:
br. Roman Mácha (z pozice vedoucího OORV), br. Mojmír Dostál (z pozice vedoucího OORP), se.
Lenka Trnková (z pozice vedoucí OORM), br. Petr Michailidis, br. Jiří Čepelák
- předsedající navrhuje aby byl VV doplněn o náhradníky z řádných voleb VV ze Shromáždění
delegátů v Haňovicích a to br. Winiarského Jaroslava, br. Zatloukala Antonína, br. Křístka Miroslava,
br. Zrosta Jiřího
- po oslovení br. Winiarsky a br. Zrost z osobních důvodů své doplnění odmítli, vyjádření br. Křístka
nebylo z důvodů jeho nepřítomnosti možné zjistit
- br. Zatloukal požaduje, aby bylo o jeho doplnění hlasováno
= hlasování o doplnění VV br. Zatloukalem:
Pro: 74
Proti: 1
Zdržel se: 5
nehlasovalo 15 představitelů SDH
- předsedající slovem Shromáždění představitelů SDH okresu Ol. pověřuje zbylý VV, aby jako
pracovní komise připravila mimořádné Shromáždění delegátů SDH okresu Ol, kde bude zvolen
nový VV a starosta OSH Olomouc. Termín konání SD SDH stanoven na 25.5.2012 v 17 hod. Dále
pověřuje výbory sborů, aby do 30.4.2012 (včetně) zaslaly na OSH Ol. aktivem sborů schválené
kandidáty do voleb VV a volby starosty OSH Olomouc.
- br. Krejčí zdůrazňuje ,že dle stanov musí proběhnout mimořádné valné hromady sborů, které
navrhují kandidáty a delegáty. Nenavrhují okrsky, ale sbory.
ad. 10.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:
nehlasovalo 15 představitelů SDH

Pro: 74

Proti: 1

Zdržel se: 5

- závěrem br. Ing Kropáč poděkoval všem za účast a aktivní přístup, odstupujícím členům VV za
odvedenou práci
V Olomouci 7. dubna 2012
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

s. Vlastimila Švubová

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

Ověřovatelé zápisu : br. Bernard Šafařík st.

…………………………………..

br. Mgr. Alois Švancara

…………………………………..

br. Karel Šmoldas

…………………………………..
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH
OKRESU OLOMOUC, KONANÉHO DNE 7.4. 2012 V MFS HZ SDH ČERNOVÍR

1. Bere na vědomí:
- Zprávu I. náměstka starosty OSH
- Zprávu sekretariátu OSH okresu Olomouc
- informaci vedoucích OOPV, OPRP a OKKR
- kontrolu plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc - splněno
- potvrzení do funkce vedoucí OORM se. Lenku Trnkovou
- informaci br. Geprta, jak si splnily své úkoly SDH za rok 2011
- prezentaci VV OSH Olomouc k činnosti a výsledkům jeho práce za rok 2011 a výhled na
rok 2012
- diskusní příspěvky I. náměstka starosty OSH br. Ing. Kropáče
- diskusní příspěvky starosty OSH br. Sýkory
- diskusní příspěvek ředitele HZS Olomouc
- diskusní příspěvky dalších diskutujících členů
- odstoupení z VV OSH Olomouc - br. Ing. Kropáče, br. Geprta, br. Šmoldase,
br. Rozsívala, se. Švubové, br. Faltýnka, br. Konečného a starosty OSH br. Sýkory
- informaci se. Souškové o vzniklé situaci a rozmyšlení se o možném podání výpovědi
z pracovního poměru, musí si to rozmyslet
- informaci br. Čepeláka o jeho práci na OSH, ve VV setrvává
- informaci br. Máchy o propozicích okresního kola v PS, na soutěži bude použit jednotný
stroj, trénink s daným strojem je možný dojednat u br. Máchy, požadavky na termíny dodat
do 30.4.2012 k br. Máchovi

2. Schvaluje:
- Skrutátory dnešního jednání
- Program dnešního jednání Shromáždění představitelů SDH Ol.
- Členy všech pracovních komisí dnešního jednání
- Zprávu o čerpání rozpočtu OSH Ol. za rok 2011
- Návrh rozpočtu na rok 2012
- Se. Lenku Trnkovou za člena VV OSH Olomouc
- Zprávu sekretariátu OSH Olomouc za rok 2011
- Svolat mimořádné shromáždění představitelů SDH, jako shromáždění delegátů SDH –
volební
- Neschvaluje návrh odvolání starosty OSH Olomouc br. Sýkoru dle stanov SH ČMS
- vyslovení důvěry br. A. Zatloukalovi, aby pracoval v prozatímním vedení OSH do
předčasných voleb
- Pracovní skupinu OSH Olomouc ve složení: br. Michailidis, br. Čepelák,
br. A. Zatloukal a vedoucí členové odborných rad: br. Mácha, se. Trnková
a br. Dostál

3. Ukládá:
- Všem účastníkům dnešního jednání informovat členskou základnu o průběhu dnešního
jednání, nejpozději do 10 dnů od dnešního jednání
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- Pracovní skupině OSH Olomouc, aby do 25.5.2012 uskutečnili shromáždění delegátů volební. Dále aby co nejdříve oslovilo starosty sborů a požádali je o zaslání návrhů na funkce
OSH Ol. (starosta, náměstci a členové VV OSH) vzešlých z mimořádných valných hromad
SDH podle stanov čl.76 ods. 3 písm. c
- Starostům sborů zaslat na OSH Olomouc do 30.4.2012 návrhy na kandidáty do voleb OSH
Olomouc.
1. Návrh na starosty OSH Olomouc
2. Návrh na tři náměstky OSH Olomouc
3. Návrh na členy VV OSH Olomouc

V Olomouci dne: 7.4.2012
Předseda návrhové komise: _______________________
br. Mojmír Dostál
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Příloha č.1

Zpráva OSH Olomouc pro SP SDH okresu Olomouc, konaného v Olomouci – Černovíře
dne 7.4.2012
Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
Je mojí povinností tak, jak to na SP SDH ukládají stanovy, Vám podat zprávu o činnosti OSH
Olomouc od podzimního shromáždění představitelů SDH, tj. od listopadu 2011.
Dovolte mi, abych tuto zprávu o činnosti OSH Olomouc zahájil citátem pana prezidenta T.G.
Masaryka: „Nebát se a nekrást“. Toto je heslem i současného OSH Olomouc.
Hlavním cílem OSH Olomouc v roce 2011 bylo bezezbytku naplnit plán práce, zajistit potřebný
objem finančních prostředků a zabezpečit vyrovnané hospodaření. S hrdostí Vám můžu říci, že se
všechny tyto hlavní cíle podařilo naplnit. Díky nezměrné obětavosti všech aktivních členů VV OSH
Olomouc, hospodářce OSH a Vás všech, kteří jste nám v roce 2011 při plnění náročných úkolů
pomáhali, byly splněny všechny úkoly, které jsme si stanovili a které nám SP SDH usnesením uložilo.
Jistě víte, že hospodaření v roce 2010 skončilo ztrátou 146,0 tis. Kč. Hospodaření v roce 2011 skončilo
zůstatkem 22247,- Kč, ke kterému je potřeba ještě přičíst pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši
17229,- Kč za škodu a pokutu SmOl., způsobenou dne 16.4.2011 na služebním vozidle OSH Olomouc.
Zaplacením této pohledávky bude hospodářský výsledek OSH Olomouc k 31.12.2012 činit 39.476,- Kč.
V pokladně na hotovosti byl k 31.12.2011 zůstatek 6.847,- Kč, na bankovním účtu byl zůstatek
349.188,15 Kč. Na dotacích, získaných nad rámec přerozdělení od SH ČMS a KSH Olomouckého kraje,
získalo OSH Olomouc v roce 2011 více jako 200,0 tis. Kč. Tím byly plně pokryty všechny potřeby OSH
Olomouc a finanční rezerva se zvýšila více jak o 100,0 tis. Kč.
Jen na pohonných hmotách jsme ušetřili desítky tisíc korun.
Díky vyrovnanému a uvážlivému hospodaření mohl být uspořádán 1. ročník TFC, který měl
velmi pozitivní odezvu a jehož závěrečného kola se osobně zúčastnila japonská delegace v čele
s generálním ředitelem společnosti Tohatsu, dále ruská delegace, maďarská a slovenská delegace.
TFC byl oceněn hejtmanem Olomouckého kraje a pan hejtman uvolnil z rezerv Olomouckého kraje 2,3
mil. Kč na nákup 11 ks čerpadel Tohatsu. Jedno čerpadlo obdržel vítěz TFC – SDH Břevenec a 10 ks
bylo Olomouckým krajem darováno po 2 ks do každého okresu v kraji. Na organizaci TFC se podílela
velmi aktivně celá OORV, která v současné době pracuje příkladně. Dovolte mi, abych poděkoval
všem jejím členům, všem sborům vč. organizátorů, obsluhám časomír zkrátka všem, kteří se na
přípravě a realizaci TFC podíleli, za příkladně odvedenou práci a významnou propagaci požárního
sportu v okrese Olomouc. Tato propagace dalece překročila hranice olomouckého okresu. I pro
letošní rok je připraveno plné finanční krytí 2. Ročníku TFC včetně 1. Ceny pro vítěze – čerpadlo
Tohatsu v ceně 230,0 tis. Kč.
Dále byly v roce 2011 pořízeny 4 nové časomíry (jedna za 26,0 tis Kč + 6,0 tis. Kč terče) pro
plné pokrytí potřeb požárního sportu v okrese Olomouc, zejména v oblasti mládeže.
Tradičně dobrou práci odvedla OORP o OORM. Za tyto dlouhodobé standardní výsledky patří
všem poděkování. Tlumočte prosím toto poděkování všem členům OOR.
Rovněž dobrých výsledků dosáhla v roce 2011 OKRR. Stále bylo co řešit a dohledávat,
především v oblasti inventur a pohledávky OSH po lhůtě splatnosti. Předseda OKRR se pravidelně
účastnil jednání VV a vedení OSH. Rovněž OKRR bych chtěl poděkovat za odvedenou práci.
VV měl v roce 2011 hodně práce. Bylo hodně toho, co bylo potřeba uvést do pořádku a přitom
bylo nutné pracovat na nových úkolech. K dnešnímu dni je vše vyřešeno a VV se může zabývat jen
aktuálními záležitostmi. Děkuji všem členům VV, kteří svojí poctivou a obětavou prací přispěli k tomu,
že VV OSH Olomouc pracuje v reálném čase a zbavil se tak problémů z minulosti, které nevrhaly na
OSH Olomouc dobré světlo.
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Věřím, že mnozí z Vás si všimli, že na dveřích OSH visí rozpis úředních hodin. Každý kdo si
přijde vyřídit své záležitosti, má dnes jistotu, že nebude konat zbytečnou cestu. A také si možná
někdo všimnul, že světlo na sekretariátě svítí dlouho do pozdních večerních hodin. Je to tím, že se na
sekretariátě pracuje. Zde mi dovolte, abych poděkoval za obětavou práci, často nad pracovní úvazek a
rámec svých pracovních povinností, hospodářce OSH Olomouc, paní Milušce Souškové. Myslím, že
nikdo z nás neví o nikom, komu by ochotně neporadila a nepomohla. I to má vliv na image
současného OSH.
V tomto roce pracuje OSH Olomouc podle plánu činnosti, který SP SDH schválilo na svém
jednání v 11/11. Pro t.r. máme zajištěno nad rámec přídělu od SH ČMS a KSH, 180,0 tis. Kč na činnost
OORM a OORV. Čerpání rozpočtu je vyrovnané a dává předpoklady, že pokud bude i nadále
postupováno v uvážlivém hospodaření, skončí letošní rok v mírném přebytku. Toho si velice vážím.
Především proto, že i v době těžké hospodářské krize (dluhové krize), můžeme naplňovat a rozvíjet
činnost OSH bez omezení. Není to však jednoduché. Představuje to kromě uvážlivého hospodaření
mnoho osobních kontaktů a jednání. To klade velké časové nároky na zástupce OSH, kteří tuto
činnost dobrovolně zabezpečují.
Nebudu již dlouho hovořit. Jen zmíním to, že tři členové VV a hospodářka OSH se od roku
2012 do roku 2014 účastní studia na VŠ – TU Ostrava, FBI, celoživotní vzdělávání (dříve postgraduální
studium) UDH.
Významnou událostí v tomto roce bylo pro nás udělení titulu ZH bratrovi Milanovi Pečovi,
který je dlouhodobě upoután na lůžko. Všichni, kdo jsme se předání tohoto titulu u br. Peče doma
zúčastnili, jsme byli velmi dojati. Velmi si cením toho, že se nezapomíná ani na naše bratry a sestry,
kterým zdravotní stav již neumožňuje aktivně se účastnit hasičského dění a kteří přitom odvedli
mnoho příkladné práce.
A dovolte mi, abych tuto zprávu uzavřel zprávou, která má pro dobrovolné hasiče velký
význam na poli propagace hasičského hnutí a zvyšování prestiže dobrovolných hasičů v podvědomí
všech občanů. Z mnoha nominací na cenu řádu Maltézských rytířů „Křesadlo 2011“, která se po Praze
udělovala poprvé v rámci ČR v Olomouckém kraji, se umístila naše členka sestra Vlastimila Švubová
mezi 8 vybranými, kterým byla tato cena udělena. Z těchto 8 oceněných byla se. Švubová dále jako
jedna ze tří, kteří obdrželi cenu Olomouckého kraje „COAL“. Tito ocenění budou reprezentovat
Olomoucký kraj a ČR v USA. Se. Švubová bude reprezentovat dobrovolné hasiče.
Další návrh na zasloužené ocenění dobrovolného hasiče byl podán na udělení ceny Města
Olomouce. Věřím, že i tento podaný návrh uspěje.
Na závěr je mojí povinností poděkovat všem našim sponzorům, bez jejichž pomoci bychom
nemohli naši činnost naplňovat.
Poděkování patří těmto hlavním sponzorům: Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, UNO.
Děkuji také Vám všem, kteří svojí příkladnou prací v řadách dobrovolných hasičů napomáháte
naplňovat naše heslo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Tuto zprávu jsem zahájil citátem pana prezidenta T.G.M. Ukončím ji citátem jiného pana prezidenta,
pana prezidenta Václava Havla: „Věřím, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí“.
Přeji Vám všem a Vašim blízkým krásné prožití Velikonoc.
Děkuji za pozornost.
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Příloha č.2
Plán práce Okresní odborné rady velitelů OSH ČMS Olomouc na rok 2012
Stálé body jednání
•
•
•
•
•
•
•

informace z jednání vedení a VV OSH ČMS Olomouc
informace o zabezpečení úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti PO
stav na úseku odborné přípravy
informace členů OR z činnosti ÚORV a KORV
spolupráce z HZS Olomouckého kraje
organizační záležitosti
různé

Leden-Únor
•
•
•
•
•

odborná příprava na rok 2012
příprava školení rozhodčích v PS
organizace soutěží v roce 2012
kalendář soutěží na rok 2012
Příprava seriálů soutěží TFC

Březen-Duben
•
•

příprava na Okrskové soutěže
příprava Okresního kola v PS

Květen-Červen
•
•

organizační zabezpečení Okresního kola v PS
zaměření na jednotlivé oblasti činnosti OORV

Červenec - Srpen
•
•
•

Krajské kola v PS
Organizování jednotlivých soutěží TFC
MČR V PS

Září
•
•
•
•

vyhodnocení mistrovství ČR družstev SDH SH ČMS v požárním sportu
vyhodnocení Krajského kola v PS
vyhodnocení Okresního kola v PS
vyhodnocení Tohatsu fire cup

Listopad
•
•
•

Plán činnosti OORV 2013
zhodnocení práce ÚORV za rok 2012
Odznak Hasič III-II
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Příloha č.3
Vážení hosté, sestry a bratři
Scházíme se v prvních jarních dnech roku 2012, abychom se na dnešním jednání poohlédli za
uplynulým rokem a pohovořili o plánech na budoucí měsíce roku právě probíhajícího. Vyslechli jsme
si zprávy odborných rad při okresním sdružení, první náměstek starosty podal informaci o celkovém
dění v rámci OSH Olomouc a tak mi dovolte ještě jeden pohled, a to očima okresní kontrolní a revizní
rady.
Snad jen pro připomenutí je třeba říci, že OKRR pracuje jako sedmičlenný kolektiv. Neúčast na
pravidelných jednáních je výjimečná a vždy dopředu řádně omluvená. V roce 2011 jsme se zúčastnili
všech jednání VV, většiny jednání Vedení OSH, třech jednání KKRR a ve čtyřech případech jsem byl i
na poradách odborných rad při OSH Olomouc. Dva z nás byli schváleni jako garanti okrsků a je
možno se na ně v případě potřeby obrátit i v tomto směru. Pokud do naší náplně práce zařadíme účast
v řadách pořadatelů na různých soutěžích, absolvování několika školení, výroční valné hromady a
další slavnostní příležitosti pak je možno konstatovat, že prakticky každý týden jste nás mohli spatřit
nejen v okrese Olomouc, ale i daleko mimo něj.
Pro zjištění skutečného stavu vedení účetní agendy jsme v uplynulém měsíci navštívili náhodně
oslovený sbor. Tuto akci jsme nazvali metodickou pomocí a v současné době společně připravujeme
návštěvu dalšího sboru. Jak bylo v minulosti avizováno, hlavním cílem je vzájemná informovanost a
konzultace nad některými účetními operacemi. Z mého pohledu se jednalo o zdařilou akci, vše
proběhlo v přátelském duchu a výsledkem je odstranění některých nedostatků v práci pokladníka a
revizorů sboru.
Významnou změnou roku 2011 bylo zavedení podvojného účetnictví. Po dohodě se sbory čerpajícími
dotace z MŠMT tuto práci za sbory převzalo okresní sdružení. Jedná se o zcela nový pracovní postup a
je nutno říci, že v konečném důsledku neměl negativní dopad na výsledek hospodaření ani na
skutečný objem již zmíněných dotací.
Takto jsme se dostali k oblasti financí. Pojďme se společně podívat na pár číselných údajů. Celkové
příjmy na OSH Olomouc v roce 2011 činily zhruba jeden milion korun. Asi 55% z této částky jsou
členské příspěvky. Zbylou část tvoří dotace v celkové výši téměř půl milionu korun. Tři dotace –
míněno každá z nich – výrazně převyšovaly hodnotu sto tisíc. Město Olomouc přispělo částkou
50 000 Kč, Unie nestátních neziskových organizací pak částkou 20 000,- Kč. A je také třeba zmínit i
pomoc nepeněžní. Určitě nejhodnotnější cenou byl stroj Tohatsu, jehož hodnota převyšuje částku
200 000,- korun. A mnoho dalších příspěvků, které podtrhy zdárný průběh akcí a sloužily zejména pro
ocenění těch nejlepších. Za tím vším je třeba vidět snahu konkrétních lidí, kteří se o dotace a další
příspěvky zasloužili. A netřeba snad připomínat, že rok 2011 byl rokem, o kterém snad všichni tvrdili,
že to bylo období s krizovým finančním vývojem.
Další finanční záležitostí je úhrada škody vzniklé na služebním vozidle. Příslušná částka měla být na
účet OSH odeslaná nejpozději do 31. srpna 2011. Starosta OSH s tímto nesouhlasil a proto se odvolal
nejdříve přímo ke starostovi SH ČMS Ing. Richtrovi a následně i k ÚKRR. Ta vše řešila a na jednání
v lednu t.r. přímo na OSH Olomouc konstatovala – cituji ze záznamu“ Považujeme postup VV OSH
Olomouc v této věci za správný a stížnost p. Sýkory se zamítá v plném rozsahu“.- konec citace ze
záznamu z pravidelného jednání ÚKRR ze dne 16. 2. 2012 v Praze. Pro objektivitu je třeba říci, že
starosta OSH Olomouc s tímto závěrem vyslovil ústní nesouhlas a současně sdělil, že celou záležitost
nebude předávat k soudnímu jednání. Nicméně do včerejšího dne škoda stále nebyla uhrazena.
Další nepříjemnou záležitostí bylo rušení sborů, které dlouhodobě nevykazovaly žádnou činnost. Ze
strany okresního sdružení bylo prioritou oslovené sbory především přimět ke znovuobnovení hasičské
práce a až v druhé řadě sbory zrušit. A je příjemným zjištěným, že některé z oslovených sborů svoji
činnost znovu zahájily . Příkladem může být SDH Rataje. Veškerá agenda spojená s rušením je časově
náročná, neboť se mimo jiné jedná o právní likvidaci samostatně hospodařící jednotky včetně
vypořádání majetku a výmazu z evidence na příslušných institucích. O této problematice se jednalo na
setkání se starosty okrsků dne 16. března t.r. I v současné době stále máme několik sborů, které
s obtížemi plní jen ty nejzákladnější povinnosti.
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Jedním z problémů se kterým se členové OKRR potýkali bylo letošní zpracování inventury majetku
krajského a okresního sdružení. Ochota spolupracovat na tomto úkolu byla u jednotlivých oslovených
značně rozdílná. Jeden ani nereaguje na telefonní kontakty a SMS zprávy, další člen sboru nejdříve
držení konkrétního majetku popře, aby ho následně na velmi podivně se tvářící schůzce předal přímo
do rukou krajské starostky. Avšak většina je těch, kteří se do práce aktivně zapojují a ochotně
spolupracují. Rovněž loňské zpracování inventury majetku OSH Olomouc provázely problémy.
Jednalo se o detailní rozpis všech součástí časomíry v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Na základě
zápisu inventarizační komise byl osloven dodavatel a ten v průběhu několika měsíců rozpis dodal. Pro
zjištění správnosti a objektivnosti včetně celkové hodnoty časomíry byl v minulých dnech zpracován
znalecký posudek.
Velkým problémem je oblast vyznamenání. Nebudu zde opakovat známá fakta. Jedná se o velmi
závažnou problematiku a v mnoha případech bude náprava téměř nemožná. O to horší je fakt, že
zdaleka ne všechny sbory splnily usnesení z posledního shromáždění a zaslaly seznam oceněných u
všech vyšších vyznamenání. Je třeba otevřeně říci – některá vyznamenání byla předána bez vědomí
VV, bez patřičných schvalovacích procedur a za velmi podivných okolností.
Závěrem mé zprávy mi dovolte nahlas vyslovit jedno přání. Týká se již uskutečněných a také možná i
dalších personálních změn na OSH. Je třeba se vší vážností sdělit, že Stanovy sdružení platí pro
všechny stejně. Ať je někdo ve sdružení týden nebo 30 let, ať má na náramenících jeden zlatavý
proužek či několik zlatavých rozet včetně žluté sutašky. Pro drtivou většinu hasičů je zcela normální
plnit úkoly včas, plnit je třeba jen na základě telefonického požadavku a plnit je i nad rámec svých
povinností. Je mezi vámi spousta těch, kteří práci pro hasiče vyhledávají bez ohledu na svůj čas, bez
očekávání návratnosti vložených vlastních investic a bez očekávání jakéhokoliv finančního příjmu. Byl
bych rád, kdyby se k této drtivé většině přidal i ten poslední zbytek hasičů, aby práce probíhala
v pracovním duchu, v přátelském tónu a bez vědomí toho, že jsou mezi námi i tací, kteří vyhledávají
sebemenší důvod k rozmíškám a nesvárům a hledají spíše důvody, proč spolupráci uskutečnit nelze.
Než předám slovo řídícímu dnešního jednání, i já bych rád Vám všem poděkoval za odvedenou práci
pro hasiče. Někdy je pro mě téměř záhadou, jak může jeden člověk pracovat současně pro sbor, okrsek
i okres. A vedle toho si plnit své pracovní povinnosti a nezanedbávat rodinu a přátele.
Do dalšího snažení nám všem přeji pevné zdraví, jasné plány a dobrý pocit z odvedené práce.
7. dubna 2012
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Příloha č.4
ČERPÁNÍ
ÚČET

ROZPOČTU

2011

OSH ČMS OLOMOUC

NÁZEV ÚČTU
mzdy ÚSH Praha
mzdy KSH ČMS

30720
90850

ÚČET

NÁZEV ÚČTU
mzdy ÚSH Praha
mzdy KSH ČMS

30720
90850

provoz tábory
náklady MTZ SDH

39900
82820

dotace -tábory -MŠ
dotace MTZ SDH - MŠ

8400
57200

VÝDAJE:

PŘÍJMY:

ČERPÁNÍ
33600
64200
dospělí- PS
27788
dospělí-TFC
189352
ZH - ol. okresu
16241
Shromáždění představitelů SDH
14628
schůz.činnostOOR,školení,star.okrsků
42042
provoz OSH132768
telef,pošta,inter+PC,kanc.potř
autoprovoz+časomíra+pojištění
31859
mzdy, dohody, refundace mezd
162442
nákup hasičského zboží, ostatní
34 119
odvod členských příspěvků ÚSH
105380
Praha členských příspěvků KSH ČMS
odvod
5678
nájem OSH, sklad
37538
pohledávky
17229
ostatní bankovní výlohy
2807
mládež- Plamen + ZPV
mládež- Olomoucký DRAK

CELKEM:

Hospodářský výsledek

917671

=22247

22 247
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mládež- Olomoucký DRAK
dospělí - TFC
dotace ÚSH Praha -MŠ
dotace Praha MV- PS+Plamen

55000
125000
69150
28370

tržba, reklama
provize HVP
příjmy z prodeje has. zboží
př. úroky z banky
příspěvky organizace-UNO,…
příspěvky fyzické os. + OSVČ
členské příspěvky
vlastní přísp.- školení, zkoušky

15000
19857
31786
89
18656
8000
546000
23010

CELKEM

939918

ÚČET

ÚČET

NÁZEV ÚČTU

NÁVRH

ROZPO

OSH ČMS

2012

VÝDAJE:
mládež- Plamen + ZPV
mládež- Olomoucký DRAK

dospělí- PS
dospělí-TFC
ZH - ol.okresu
Shromáždění představitelů SDH
schůz.činnostOOR,školení,star.okrsků
provoz OSHautoprovoz+časomíra+pojištění
mzdy, dohody,ref. Mezd
nákup hasičského zboží, ostatní
odvod členských příspěvků ÚSH
Praha členských příspěvků KSH ČMS
odvod
nájem OSH, sklad
spotřební materiál
ostatní bankovní výlohy
CELKEM:

NÁZEV ÚČTU

OLOMOUC

PŘÍJMY:
dotace mzdy- ÚSH, KSH
mládež- Olomoucký DRAK
dospělí - TFC
dotace ÚSH Praha -MŠ
dotace Praha MV- PS+Plamen
dotace KSH - provoz
tržba, reklama
provize HVP
příjmy z prodeje has. zboží
př. úroky z banky
příspěvky organizece-UNO,…
příspěvky fyzické os. + OSVČ
členské příspěvky
vlastní přísp.- školení, zkoušky

45000
40000
25400
185000
20000
16000
40000
150000
37000
275000
30 000
105000
5700
40000
21500
3000
1038600

CELKEM
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115000
35000
130000
130000
27000
23000
18000
25000
100
10000
8000
509500
8000

1038600

Příloha č.5

Prezentace OSH Olomouc k činnosti a výsledkům jeho práce za rok 2011
A. Pro rok 2011 byly VV OSH Olomouc stanoveny tyto základní cíle:
 zastavení hospodářského propadu
 zabezpečení řádného hospodaření s pokrytím všech potřeb OSH Olomouc v prohlubující se
krizi
 nastavení rozhodovacích procesů plně v souladu se stanovami SH ČMS, vnitřními předpisy a
právními předpisy
 zavedení důsledného uplatňování kolektivního rozhodování a otevřené komunikace
 zpracování reálného plánu práce VV OSH a jeho důsledné dodržování
 zavedení plošné informovanosti členů SH ČMS okresu Olomouc o činnosti VV OSH
 zavedení společného jednání (porady) starostů okrsků s VV OSH
 zavedení setkání a posezení VV OSH se zasloužilými hasiči Ol. okresu
 revize v oblasti vyznamenání, prověření správy majetku OSH, revize majetku OSH, řešení
výstupů z KKRR
 uvedení správy majetku OSH plně do souladu s předpisy
 aktivní zapojení všech členů VV OSH do činnosti dle dělby práce
 důsledné dodržování zásad slušného chování, jednání, morálky a dobrých mravů ze strany
všech členů VV OSH
 obnovení a udržování dobrých vztahů s Ol. krajem a KSH Ol. kraje
 pomoc a podpora všem SDH Ol. okresu při čerpání podpor z rozpočtu Ol. kraje
 zřízení vedení OSH Olomouc
 nastavení kontrolních mechanizmů a jejich efektivní využití
V praxi to v jednotlivých oblastech práce OSH Olomouc znamenalo následující činnosti:
I. V oblasti ekonomické
1. Zastavení propadu hospodaření (eliminace ztráty z roku 2010 - 146000,- Kč)
2. Nastavení vyrovnaného hospodaření a pravidelného vyhodnocování čerpání finančních
prostředků v průběhu roku 2011
3. Nastavení rozhodovacích procesů (pravidel) pro čerpání finančních prostředků v souladu
se stanovami SH ČMS (formou usnesení VV OSH Olomouc) + kolektivní rozhodování o
výdajích OSH
4. Zabezpečení dotací a příspěvků pro pokrytí všech potřeb činnosti OSH Olomouc pro rok
2011 (220000,- Kč), při vlivu snížení dotací od SH ČMS na okresy ČR (-7,0 mil. Kč)
5. Důsledné plánování čerpání rozpočtu v návaznosti na roční plán činnosti OSH Olomouc
6. Nákup zboží a materiálu za výhodnou cenu na základě porovnání cenových nabídek
7. Rozhodnutí o náhradách škod vzniklých OSH Olomouc v roce 2011
8. Vytvoření úspor ve výdajové oblasti OSH Olomouc, posílení finanční rezervy
9. Pravidelná kontrola příjmové a výdajové stránky rozpočtu OSH Olomouc
10. Zprůhlednění hospodaření OSH
11. Zajištění vratky půjčky OSH Jeseník (30000,- Kč), společně s vyřízením dotace 25,0 tis. Kč za SD
SDH v Haňovicích byla posíleny příjmová stránka OSH o 55,0 tis. Kč a snížena ztráta roku 2010
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II. V oblasti provozně hospodářské
1. Řádné a důsledné provedení inventur podle položek a fyzické kontroly, vyřazení majetku
na základě odborných posudků, řádné schválení a zpracování předávacích protokolů
majetku OSH zapůjčeného k užívání, objektivní ocenění majetku OSH
2. Řádné uložení (uskladnění) majetku OSH Olomouc ve Farmaku Olomouc
3. Zpracování a vydání pravidel provozu OSH Olomouc – Směrnice pro provoz služebních
vozidel OSH Olomouc, školení řidičů, vytvoření pravidel schvalování provozních výdajů, plán
práce na rok 2011, pravidelné konání VV OSH Olomouc, zprůhlednění činnosti OSH Olomouc pro
všechny členy SH ČMS (podrobné informace z jednání VV v zápisech, pravidelné zveřejňovaných
na webových stránkách OSH Olomouc), předkládání objektivních informací všem SDH a
členům SH ČMS okresu Olomouc.
4. Nastavení pravidel pro činnost OSH, VV a starosty a jeho rozhodování, důsledné dodržování
Stanov SH ČMS a vnitřních předpisů, důsledné dodržování zásad kolektivního rozhodování
5. Vyvěšení úředních hodin na sekretariátu OSH Olomouc a zajištění jejich dodržování
6. Vytvoření úspor na PHM služebních vozidel OSH a provozních nákladech OSH
III. V oblasti vnitro organizační a na úseku výsledků práce
1. Zajištění zvyšování kvalifikace členů VV OSH a pracovnice sekretariátu OSH
2. Naplnění plánu práce OSH Olomouc na rok 2011
3. Úspěšná realizace seriálu soutěží TOHATSU fire cup 2011, mediální propagace, získání čerpadla
TOHATSU pro vítězné družstvo mužů
4. Realizace V. ročníku Ol. draka
5. Ustanovení vedení OSH Olomouc pro operativní řízení OSH mezi jednáními VV
6. Vyhodnocení problematiky v oblasti udělování vyznamenání, zřízení tříčlenné komise z
členů VV OSH pro formální posouzení návrhů na vyznamenání před jejich předložení VV OSH
7. Nastavení objektivního a řádného schvalování návrhů na vyznamenání a jejich zveřejňování
8. Dovybavení okresu Olomouc časomírami pro požární sport, zejména pro děti a mládež
9. Vytvoření podmínek pro obnovení a udržení dobrých vztahů s Ol. krajem a KSH Ol. kraje
10. Vytváření příznivého ovzduší pro jednání se stranami a partnery OSH, dobrá reprezentace OSH
11. Nabídka pomoci a podpory SDH při vyřizování dotací a podpor od Ol. kraje
12. Využívání kontrolních mechanizmů a jejich výstupů v řízení OSH
13. Zavedení setkání a společné porady starostů okrsků s VV (podzimní)
14. Zavedení setkání a předvánočního posezení se zasloužilými hasiči (prosinec)
15. Získání 10 + 1 ks čerpadel TOHATSU z fin. rezervy Ol. kraje v celkové hodnotě 2,31 mil. Kč
16. Propagace OSH Olomouc, umístění člena SH ČMS v rámci ceny „Křesadlo 2011“ a ceny Coal.
OSH Olomouc splnilo v roce 2011 plán činnosti a zabezpečilo tak naplnění všech úkolů a hlavních cílů,
které mu byly uloženy SP SDH, Stanovami SH ČMS a vnitřními předpisy a pokyny SH ČMS. Děkuji všem
z celého srdce, kteří se na tomto dobrém výsledku hospodaření a činnosti podíleli!

B. Hlavní cíle pro zabezpečení řádného hospodaření a naplnění plánu práce v roce 2012:
 získání potřebného objemu finančních prostředků pro činnost OSH (očekáváme 170000,- až
200000,- Kč z příspěvků a podpor)
 zpracování a důsledné dodržování plánu práce
 hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků
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úsporná opatření ve výdajové stránce OSH, snižování režijních nákladů
dodržování zásad při rozhodování o vynakládání finančních prostředků OSH Olomouc
zavedení přehledného vykazování příjmů a výdajů OSH Olomouc
zpřehlednění evidence majetku OSH a inventurních soupisů
důsledné dodržování stanov SH ČMS, Statutu vyznamenání, vnitřních předpisů SH ČMS, KSH a
OSH a právních předpisů
slušné jednání a vystupování členů VV OSH, dodržování dobrých mravů, dobré morálky a
bratrských vztahů mezi bratry hasiči i s partnery OSH Olomouc, důstojná reprezentace OSH
Olomouc
pokračování v rozvíjení dobrých vztahů, spolupráce a zkvalitňování komunikace s okrsky, SDH
a členy SH ČMS okresu Olomouc
zachování objektivní informovanosti o činnosti OSH Olomouc
dovybavení 4 časomír sklopnými terči
realizaci 6-ti kol soutěže v PS TFC 2012
zabezpečení hlavní ceny pro TFC 2012 – čerpadlo TOHATSU + financování soutěže
realizaci a fin. zabezpečení VI. ročníku Ol. draka 2012
postupné narovnání závažných nedostatků v oblasti udělených vyznamenání
aktualizace evidence SDH
pomoc v oblasti práce s mládeží, zajištění časomír a jejich obsluh 1x Plamen, 9x LMH
setkání a společná porada starostů okrsků s OSH (jarní a podzimní)
celodenní setkání zasloužilých hasičů s VV OSH, výjezdní zasedání
školící a vzdělávací činnost vč. školení řidičů služebních vozidel OSH Olomouc
pomoc SDH a okrskům se zpracováním a uplatňováním žádostí o dotace a příspěvky
řádné spravování majetku OSH Olomouc
propagace činnosti dobrovolných hasičů Ol. okresu ve sdělovacích prostředcích
dořešení pohledávky za škodou na služebním vozidle ze dne 16.4.2011 (14700,- Kč)
zvážení možnosti přemístění sekretariátu OSH do lépe vyhovujícího místa a důstojnějších
prostor (parkování, ……..)
důsledné uplatňování dělby práce ve VV OSH Olomouc (garanti okrsků ….)
individuální předání titulu ZH br. Milanu Pečovi

Obecně se dají tyto výše uvedení cíle shrnout do jedné věty: „objektivní přístup, spolupráce a pomoc
všem hasičům v okrese, objektivní informovanost o veškerém dění v OSH, slušné chování a
vystupování, dobré mravy bez myšlenek na vlastní prospěch či obohacení, dobré hospodaření,
dodržování předpisů a maximální pracovní nasazení“ nebo ještě jednodušeji: vytváření dobrých
bratrských vztahů mezi bratry a sestrami hasiči a dodržování všech zásad dobrého hospodáře.

Děkuji za pozornost.

V Olomouci dne 7. dubna 2012
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Příloha č.6

Důvody pro odvolání starosty OSH Olomouc Luďka Sýkory
1. Závažné porušování stanov SH ČMS
 Rozhodování o zásadních věcech na úrovni jednotlivce neuplatňování
kolektivního rozhodování
 Nedodržování zásad dobrých mravů, slušného chování a vystupování
dobrovolného hasiče
 Nerespektování usnesení VV OSH Olomouc
 Neomluvené neúčasti na jednáních VV a vedení OSH
 Zneužití funkce starosty a vycházkového stejnokroje pro cíle jedné
politické strany, vedoucí k poškození zájmů OSH Olomouc
 Porušení povinností při správě svěřeného majetku z hrubé nedbalosti,
vedoucí ke způsobení značné škody
 Zneužití vyznamenání SH ČMS v přímém rozporu se Statutem
vyznamenání, nerespektování Statutu vyznamenání
 Porušování zásad dobrého hospodáře s penězi a majetkem OSH Olomouc
 Nedodržování slibů, porušování vlastních rozhodnutí, nepravdomluvnost

2. Závažné zdravotní důvody, neumožňující vykonávat funkci starosty OSH
Olomouc
3. Nekomunikativnost
4. Nedodržování zákonů ČR
5. Nerespektování VV OSH Olomouc
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