Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 16. března 2013 v Olomouci-Černovíře

Přítomni:

dle presenční listiny (přítomno 80 představitelů sborů; 57,6% účast = usnášeníschopné)

Hosté:

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

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
3. Volba pracovních komisí
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc za uplynulé období , od posledního SP SDH
6. Zpráva OKRR
7. Plán činnosti OSH, OOR
8. Čerpání rozpočtu za období 2012
9. Návrh rozpočtu na rok 2013 (provizorní rozpočet do 05/13)
10. Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
11. Návrh na zrušení dlouhodobě nečinných SDH
12. Organizační a různé
13. Diskuze
14. Usnesení
15. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájila jménem VV OSH Ol. starostka se. V. Švubová, přivítala přítomné hosty,
představitele SDH, nám. starosty SH ČMS J. Kargera, zástupce HZS OLK plk. Ing. K. Koláříka.
Omluveni zástupci kraje a stat. města Olomouc.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Květoslav Smrček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 80 zástupců sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 80 hlasů.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 80

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, br.
Milan Vysloužil a člen VV OSH br. David Číhal
Pro: 80
Proti: 0
Zdržel se: 0
= Schválení složení mandátové komise:
Návrh na složení návrhové komise - br. Mojmír Dostál (VV OSH Ol.), br. Jaroslav Winiarski (SDH
Nasobůrky), se. Dana Novotná (SDH Újezd)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 80
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 79
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Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Bernard Šafařík st. (SDH Olomouc-Chválkovice), br. Jaroslav Šponar
(SDH Olomouc-Holice)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 80
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 4.
Úkoly a povinnosti z podzimního Shromáždění představitelů SDH okresu (17.11.2012) a jejich
přijatých usnesení byly splněny následovně:
- úkol VV zaujmout stanoviska k příspěvkům z diskuse – splněno (viz. zápisy z VV OSH Ol.)
- úkoly určené pro SDH – některé splněnny zcela, jiné jen částečně (rozebráno v bodě jednání ad.10.)
ad. 5.

= zpráva starostky OSH Ol. se. V. Švubové o činnosti OSH Ol.
Příloha č.1
ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady, předseda rady br. Jan Konar
Příloha č.2
ad. 7.
= zaměření činnosti OSH na rok 2013, představila starostka OSH Ol.
Příloha č.3
= plán činnosti okresní odborné rady velitelů, přečetl br. Martin Žouželka
Příloha č.4
= plán činnosti okresní odborné rady mládeže, přečetla se. D. Bartoňková
Příloha č.5
= plán činnosti okresní odborné rady prevence, přečetl vedoucí rady br. M. Dostál
Příloha č.6
Pro: 80
Proti: 0
= Schválení plánů činností OSH Olomouc:

Zdržel se: 0

ad. 8. + ad. 9.
- roční zprávu hospodaření OSH za rok 2012 a výhled pro rok 2013 (respektive 01-05/2013) představil
I. náměstek starostky OSH br. Ing. Kropáč
- podrobné čerpání za rok 2012 a výhled 2013 možno vzhlédnout na sekretariátu OSH Ol.
= Schválení čerpání rozpočtu 2012 a výhledu čerpání 01-05/2013:
Pro: 80
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 10.
Členské příspěvky zatím nezaplatilo 11 sborů (SDH Senička, Litovel, Pňovice, Slatinice. Mor.
Huzová, Žerotín, Březové, Rybníček, Zadní Újezd, Krčmaň a Bystrovany) a 15 sborů neodevzdalo
Hlášení o činnosti za rok 2012 (SDH Véska, Odrlice, Litovel, Tři Dvory, Lazce, Rozvadovice,
Hynkov, Topolany, Mor. Huzová, Žerotín, Březové, Rybníček, Zadní Újezd, Krčmaň, Bystrovany); 8
SDH odevzdalo hlášení po termínu
ad. 11.
- návrh na zrušení dlouhodobě nečinných sborů a to SDH Březové, Bystrovany, Rybníček, Krčmaň,
Zadní Újezd
= Schválení zrušení dlouhodobě nečinných SDH:
Pro: 73
Proti: 0
Zdržel se: 7
ad. 12.
- OORV – představení pravidel seriálu soutěží TFC (do začátku první soutěže jsou pro změny
otevřené), představení OZ okresního kola v PS, představen pomocný materiál pro školení a výcvik
JPO, představen kalendář soutěží – všechen tento materiál bude zveřejněn na www stránkách OSH Ol.
2

- Žouželka Martin – informace z ústředí ohledně centrální evidence SH ČMS a nutných příloh reg.
listů při změně PS4, nebo sídla (letos se veškeré hlášení a vlastní evidence členů povede již jen
elektronickou cestou; při změně sídla sboru, nebo PSČ je nutné vyřídit přílohu RL s daným
doplňkem); všech změny v RL a jejich přílohy zařídí pro dané sbory OSH Ol.
- z námětů sborů o dni konání SP SDH předkládá OSH dny ke konání SP pátek a sobotu
= Schválení návrhu konání SP SDH v pátek:
Pro: 28
Proti: 36
Zdržel se: 16
zůstává tedy jako termín konání SP sobota
ad. 13.
br. Novotný (SDH Loučka) – dotaz zda-li sbory určené na zrušení nejdou ještě zachránit, nebo jím při
práci pomoc.
- reaguje I. náměstek OSH – ve všech případech jde o sbory které již několik let nepracují; i před tímto
krokem každý sbor/obec navštívil garant okrsku a tuto situaci řešil
plk. Ing. Karel Kolářík (ředitel HZS Olomouckého kraje) – hodnotí spolupráci s OSH Ol za rok 2012
jako výbornou a totéž si přeje i v roce 2013
se. Dáša Bártková (starostka KSH OLK) – děkuje za pozvání a vykonanou práci za rok 2012,
poukazuje na nutnost příloh k RL při změně PSČ, přeje úspěch při práci v roce 2013 a rozvahu při
rušení nepracujících SDH
br. Ing. Jan Karger (náměstek starosty SH ČMS) – přednesl zdravici starosty sdružení; děkuje za
odvedenou práci v letech minulých; poukazuje na oblast vzdělávání )dnes v gesci HZS, nutné se
zaměřit na školení starostů vlastních SDH); informuje o univerzitě dobrovolného hasiče a předložené
změny zákona v poslanecké sněmovně k financování IZS ze strany pojišťoven
-br. Jan Siegel (SDH Trusovic ) – dotaz ohledně změn v OZ pro okrsková kola (kauce 1000,-) a OZ
okresního kola ( jednotný stroj)
- reaguje M. Žouželka – OSH se diskuzi a změnám nebrání; OZ okrskových kol však bylo již
schváleno podzimním SP a OZ okresního kola bylo VV OSH schváleno 22.2.2013 (OORV a VV OSH
jako pořadatel okresního však preferuje jednotný stroj, což jím umožňuje i SHS)
se. V. Švubová(starostka OSH) – informace k rušeným sborům – SDH respektive obec Krčmaň chtějí
zachovat pouze JPO, SDH Zadní Újezd požádal o zrušení sám
ad. 14.
- představen návrh usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:

Pro: 80

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 12.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová popřála do další práce mnoho sil a zdaru.
Zároveň všem poděkovala za jejich účast a věcný přístup k jednání.

V Olomouci 16. března 2013
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Jaroslav Šponar

…………………………………..

br. Bernard Šafařík st.

…………………………………..
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USNESENÍ
shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 16. března 2013 v sále hasičské zbrojnice v Černovíře.
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:

1. Schvaluje
- program dnešního jednání SP SDH
- volbu pracovních komisí dnešního jednání SP SDH
- plán činnosti OSH Olomouc a odborných rad
- čerpání rozpočtu OSH za rok 2012
- návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2013
- zánik dlouhodobě nečinných sborů a jejich následné vyřazení z evidence SH ČMS, jsou to:
Bystrovany, Krčmaň, Rybníček, Zadní Újezd a Březové
- termíny zasedání SP SDH budou i nadále v sobotu
2. Bere ne vědomí
- dnešní jednání je usnášení schopné
- kontrolu usnesení z minulého jednání SP SDH
- zprávu OSH Olomouc přednesenou se. Švubovou
- zprávu OKRR přednesenou br. Konárem
- plány činnosti OOR okresu Olomouc
- informace k plnění úkolů SDH vůči OSH
- informace odborných rad o jejich činnosti
- informace br. Žouželky k organizačním záležitostem OSH
- diskusní příspěvky všech diskutujících
3. Ukládá
- všem přítomným informovat členské základny o dnešním jednání
Termín: co nejdříve
Zapsal : Dostál Mojmír
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Příloha č.1
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté.
Dovolte mi, abych i já pozdravila toto shromáždění a než začnu se svou zprávou, chtěla bych tak jako
minule hned na začátku poděkovat a před Vámi všemi předat vyznamenání br. Jaroslavu Rozsívalovi
z SDH Náměšť na Hané, který je zároveň členem VV OSH Olomouc, za dlouholetou práci s mládeží a
to medaili „Za zásluhy o výchovu“. Tato medaile byla také předána br. Antonínu Geprtovi v prosinci
na AZH zde v Černovíře.
Svou zprávu bych začala trochou statistiky. Náš okres k dnešnímu dni čítá 139 sborů, 5942 členů, z
toho 3834 mužů, 1076 žen a 980 mladých hasičů. V roce 2012 do našich řad vstoupilo 204 nových
členů. Dohromady jsme odpracovali ať při kulturních akcích nebo při údržbě výzbroje a výstroje
v jednotkách neuvěřitelných 51 069 hodin. Počet členů v jednotkách je 1054 a taktických a
prověřovacích cvičení proběhlo 194. Mladí hasiči se zúčastnili 232 soutěží a muži dokonce 640
soutěží, ženy trošku méně a to 300 soutěží.
Vyškoleno máme 51 rozhodčích v PS, 5 instruktorů PS, vedoucích mládeže neuvěřitelných 133.
Odbornost Hasič III získalo v roce 2012 53 členů a Hasič II 12, Odbornost Preventista získalo členů
17. Za těmito čísly je nespočet hodin, které naši členové tráví ve svých SDH. Já jsem si dala závazek a
podařilo se mi objet 20 VVH okrsků našeho okresu, ty tři okrsky, které se mi nepodařilo navštívit mám
naplánované v nejbližší době. Proč to zmiňuji, chtěla jsem se seznámit nejen se všemi představiteli
sborů, ale také zjistit podmínky v jakých pracujete, jaké máte problémy a co je potřeba pro zlepšení
Vaší práce, protože každý sbor má pro svou práci podmínky jiné.
Všem chci poděkovat za milé přivítání a doufám, že to co jsme si řekli a na čem jsme se domluvili
plním. Každý má dveře na sekretariát otevřené a snažíme se Vaše problémy řešit a Vašimi
připomínkami se zaobírat. Co mi, ale na některých VVH scházelo, byly uniformy. VVH je přece náš
svátek, každý si pozve své hosty a rekapituluje svou celoroční činnost, laicky řečeno prodává svou
práci a kde jinde bychom měli být v uniformách než právě tam. Ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši
práci, za toleranci, kterou bychom měli všichni mít, za ochotu učit se novým věcem, protože po staru
to v dnešní době nejde a hlavně za tu spoustu hodin, které věnujete poslání jménem Dobrovolný hasič.
Letos nás čeká opět spousta práce a začínáme velmi brzo. Za sebou máme setkání se starosty okrsků,
které bylo tentokrát věnováno stejnokrojovému předpisu, statutu vyznamenání a dotacím. Od
podzimu se budeme setkávat i s veliteli okrsků. To jsou vše Vaše podměty, které jste nám psali ve
svých hlášeních z VVH. Také tady mám pár dotazů, na které Vám ráda odpovím. V Daskabátě si musí
projednat opravu sirén s OÚ. Ten je podle zákona o požární ochraně zodpovědný za chod sirén v obci.
Dolany chtějí volbu nového předsedy a členů OKRR- V roce 2015 budou nové volby a je jen na Vás
koho si navrhnete a zvolíte. A na dotaz ohledně jednotného stroje na Okresním kole v PS mohu
odpovědět jen, že OZ okresního kola jsme si na podzimním SP SDH schválili a pořadatel má možnost
si určit s čím se bude závodit.
Z Lhoty pod Kosířem byl návrh, aby se změnil statut vyznamenání a abychom vyznamenání
přichystávali mi na okrese a Vám do sborů posílali ke schválení. Tenhle dotaz proběhl ve VV OSH a
opravdu to je nereálné a další zbytečné papírování, kterému se chceme vyhnout. Za druhé, Vy ve
sborech znáte své lidi lépe než my a víte, kdo si vyznamenání zaslouží. Jestliže máte problém vyplnit
návrh anebo nevíte, které vyznamenání může dostat, není problém se domluvit a my Vám s tím rádi
pomůžeme. Udělování vyznamenání funkcionářů sborů, kteří si sami vyznamenání nenavrhnou,
přísluší spíše okrskům, než OSH.
Pískov měl připomínku ke stejnokrojům, aby se jasně určilo, kde nosit odznak na čepici a kdy jakou
košili, ale tohle vše řeší stanovy, stejnokrojový předpis.
Střížov- pokud možno zrušit uvádění rodných čísel do dokumentů nebo tyto doplnit o příslušnou citaci
ze zákona o ochraně osobních dat + souhlasný podpis dané osoby. Opět se musím odvolat na stanovy,
kdy toto se podepisuje na přihlášce při vstupu do sboru.
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Toveř – chce abychom vydávali zpravodaj. I zde VV OSH zdůrazňuje, že veškeré informace jsou na
našich Webových stránkách. To je k Vašim dotazům vše, snažila jsem se odpovědět stručně a pokud se
chcete ještě na něco zeptat, můžete v diskuzi. Já budu pokračovat dále.
V dubnu a květnu začínají okrsková kola, 26.5 v Přáslavicích kolo okresní a Mladí hasiči začínají ještě
dříve 20.4. CTIF a 11.5. hra Plamen ve Velkém Újezdě. V letošním roce také spoluorganizujeme
Krajské kolo mladých hasičů a to 7.-9. června. V květnu si pojedou převzít titul ZH tři naši členi a to
br. Ladislav Pudil z SDH Olomouc–město, br. Jiří Tichý z SDH Rataje a Marie Prášilová z SDH
Droždín.
Nezapomínáme ani na AZH, který se letos sejde opět tři krát . Myslím si, že Vás dále nebudu
zatěžovat termíny akcí a soutěží, protože vše najdete na našich stránkách.
Do letošního roku bych nám všem přála ještě více porozumění mezi námi všemi. Poděkovala
hejtmanovi Ol. kraje, krajskému úřadu a oddělení krizového řízení za projevenou přízeň, paní Mgr.
Evě Machové a panu Ing. Janu Langrovi zástupcům Statutárního města Olomouc za velkou podporu.
Dále bych chtěla poděkovat HZS Ol.kraje za pomoc na všech frontách, ať už se jedná o proškolení
členů jednotek, ale i pomoc kdykoli ji potřebujeme a to hlavně krajskému řediteli Plk. Ing. Karlu
Kolaříkovi, všem našim příznivcům a Vám všem za Vaši práci.
Vlastimila Švubová
starostka OSH Olomouc
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Příloha č.2
Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté
S ohledem na dnes schválený program mi dovolte, abych i já přednesl zprávu, a to o činnosti OKRR v
období od podzimního jednání. I pro naši odbornou radu byl měsíc prosinec obdobím pro zhodnocení
celoroční práce, ale také měsícem pro vypracování a schválení plánu práce OKRR r. 2013.
V návaznosti na služební cestu na ústředí v Praze jsme v prosinci spolupracovali zejména při účtování
dotací roku 2012 a inventur roku 2011. Zde je jistě vhodné alespoň v krátkosti zmínit práci nové
pracovnice na sekretariátu. Při kontrole vedení účetní agendy nebyly shledány žádné závažné
nedostatky. Dále je možno konstatovat vyšší úroveň zpracovaných podkladů pro sledování
nákladových a výdajových položek v tzv. manažerské podobě účetnictví.
Některé úkony se provádějí pouze jedenkrát ročně a proto je třeba delší doba pro dokonalé osvojení. Je
potěšitelné, že hodnocení dosavadní spolupráce v této oblasti přímo z úst tajemníka ekonomické rady
ústředí ing. Jiroty je kladné. Pravidelně býváme zařazováni do inventarizační komise majetku OSH
Olomouc a také majetku krajského sdružení, který je trvale používán v rámci OSH. Veškeré nutné
úkony byly provedeny v požadovaném termínu.
Naše práce se týká různých oblastí. Proto navštěvujeme různá jednání. Někdy je to naší povinností dle
Stanov, mnohdy však jdeme v tomto směru nad požadovaný rámec našich povinností. Namátkou
jmenuji naše zastoupení při jednáních se zástupci okrsků, účast na VVH apod.
Na posledním jednání OKRR byla vedle běžných úkonů řešena i problematika nesouladu schválených
závěrů jednání krajského VV se skutečností s dopadem do hospodaření OSH Olomouc roku 2012.
Před několika dny se uskutečnila další návštěva na ústředí v Praze. Hlavními body jednání byly
Registrační listy a výstupy z centrální evidence členů jednotlivých sborů.
Za uplynulé období naše rada neobdržela písemné podněty ani stížnosti k řešení. Mám však občas
dojem, že někdy je to na škodu. Pro některé hasiče je jednodušší kritizovat a nesouhlasit v úzkém
kruhu a anonymně, než svoje připomínky písemně zformulovat a předat k řádnému projednání.
Závěrem mé krátké zprávy mi dovolte poděkovat všem členům naší odborné rady za jejich práci pro
OSH Olomouc. Jako tenká nit se táhne naše práce od sborů přes okrsky, OSH až po krajské sdružení.
Občas je to práce zajímavá až příliš.
Jako zajímavost snad mohu připomenout významná „kulatá“ životní jubilea u tří našich členů a
„narození nejmladší členky OKRR“, a to Viktorky Gbelcové.
Do další práce nám všem přeji pevné zdraví, elán do plnění cílů roku 2013 a občas i pevné nervy.
Olomouc
16.3.2013
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Příloha č.3
Plán práce VV OSH OLOMOUC na rok 2013
8. 1. 2013
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. Příprava kalendáře soutěží a akcí 2013
5. Příprava setkání starostů okrsků ol. okresu
6. Stálé body
12. 2. 2013
1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Vyhodnocení plnění úkolů SDH ( hlášení, čl.příspěvky)
3. Informace ke školení funkcionářů OSH Ol. 22.2.2013
4. Příprava shromáždění představitelů SDH 16.3. 2013
5. Kontrola příprav setkání starostů okrsku ol. okresu 15.2.2013
6. Příprava školení vedoucích MH a rozhodčích 23.-24. 3. 2013
7. Zasloužilí hasiči ol. okresu
8. Výsledky hospodaření a inventur 2012
9. Stálé body
12.3. 2013

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zpráva o registraci SDH a okrsků
3. Kontrola příprav shromáždění představitelů SDH
4. Kontrola příprav školení vedoucích MH a rozhodčích
5. Průběh příprav LMH, okresní kolo hry Plamen 11.5. 2013
6. Informace o průběhu VVH okrsků
7. Informace z jednání OOR při OSH
8. Přehled odevzdaných tiskopisů SDH, okrsků a platby čl. příspěvků
9. Stálé body

9.4. 2013

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Výsledky hospodaření 1-3 /2013
3. Pohárové soutěže OSH v PS – muži, ženy
4. Příprava seriálu soutěží TFC 2013
5. Schválení OZ okresního kola v PS
6. Kontrola připravenosti okresního kola hry Plamen
7. Kontrola usnesení z SP SDH Ol.
8. PO očima dětí
9. Informace z jednání OOR při OSH
10. Zasloužilí hasiči OSH Ol. doprava Přibyslav, AZH KSH- doprava
11. Stálé body

14.5. 2013

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Konečný rozpočet na rok 2013, plán čerpání
3. Kontrola připravenosti okresního kola v PS
4. Informace o přípravě Krajského kola MH a dorostu
5. Informace garantů okrsků
6. Stálé body
1.
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11.6. 2013 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zhodnocení Krajského kola MH a dorostu
3. Informace OOR, soutěže
4. Informace garantů okrsků, výročí sborů
5. Stálé body
9. 7. 2013

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Stálé body

13.8. 2013 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Kontrola přípravy Olomouckého DRAKA
4. Příprava aktivu ZH OSH Ol.
5. Stálé body
10.9. 2013 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Zhodnocení průběhu Olomouckého DRAKA
4. Informace o přípravě ZPV a OOR
5. Příprava Shromáždění představitelů SDH OSH Ol.
6. Příprava setkání starostů okrsků OSH Ol.
7. Aktiv ZH 12.9. 2013
8. Stálé body
8.10. 2013 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zhodnocení TFC
3. Kontrola přípravy ZPV
4. Zasloužilí hasiči OSH Ol. doprava Přibyslav,
5. Výsledky hospodaření za ¾ 2013
6. Setkání starostů okrsků OSH Ol. 25.10.2013
7. Stálé body
12.11.2013 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. OR- zprávy o činnosti za rok 2013 a plán práce na 2014
3. Plán práce VV OSH Ol. na rok 2014
4. Jmenování inventarizační komise
5. Návrh rozpočtu na rok 2014
6. Shromáždění představitelů SDH OSH Ol. 16.11. 2013
7. Příprava Vánočního posezení AZH 11.12.2013
8. Stálé body
10.12. 2013 1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Zhodnocení průběhu celého roku
3. Vánoční posezení AZH
3. Stálé body
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Příloha č.4

Plán práce OORV pro 2013
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
- příprava školení rozhodčích v PS
- výcvikový rok JPO 2013
- vylosování pohárů pro jednotlivé soutěže TFC
- projednání a úprava pravidel TFC,
- sestavení kalendáře soutěží v PS OSH Olomouc
- informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc
Březen
- příprava I.kola soutěže v PS-okresní kolo 2013
- školení rozhodčích v PS
- schválení 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
- setkání velitelů okrsků 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
- pořádání Okresního kola v PS 2013
- 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 2013 za přítomnosti zástupců SDH
- příprava TFC pro rok 2014
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- projednání úprav pravidel TFC
- odhlasování pořadatelů TFC
Listopad
- projednání OZ pro okrsková kola
- projednání pravidel TFC
- projednání plánu činnosti pro rok 2014
- zpracování zprávy za rok 2013
- informace a úkoly z ÚORV, KORV, OSH Olomouc
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Příloha č.5
Plán práce OORM Olomouc na rok 2013
Leden - sestavení kalendáře ligy mladých hasičů
- OZ školení vedoucích a rozhodčích okresu Olomouc v Jánských Koupelích
Únor - kontrola přijatých usnesení
- OZ CTIF
- soutěž Požární ochrana očima dětí ve spolupráci s odbornou radou prevence
- program na školení vedoucích MH,
zkoušky rozhodčích MH II stupně, Olomouc-Černovír 23. 3.2013
- testové otázky pro rozhodčí MH, testové otázky pro vedoucí a instruktory MH
- pravidla ligy MH
Březen - školení vedoucích a rozhodčích v Olomouci-Černovír 23.3.2013
Duben - 20.4. soutěž v disciplínách CTIF
- OZ na okresní kolo celostátní hry Plamen
- OZ na okresní kolo dorostu
- informace s republikového setkání vedoucích ORM v Přibyslavi
- delegování rozhodčích na ligu MH
Květen - 11.5. okresní kolo hry Plamen
- 17.5. okresní kolo dorostu
- delegování rozhodčích na krajskou soutěž mládeže a dorostu
- informace o Letní škole instruktorů
- rozdělení dotací z MŠMT, vypracován a rozdán metodický list
Červen - kontrola přijatých usnesení
- zajištění krajské soutěže mládeže a dorostu
- OZ na soutěž jednotlivců Olomoucký drak
- zhodnocení okresního a krajského kola mladých hasičů a dorostu
Srpen - zajištění soutěže Olomoucký drak
- informace o průběhu ligy MH
Září - 7.9. soutěž jednotlivců Olomoucký drak
- OZ braného závodu
- vyhodnocení ligy mladých hasičů ( místo, ceny, poháry)
- odevzdání vyúčtování dotací MŠMT
Říjen- kontrola přijatých usnesení
- 12.10. ZPV mladých hasičů
- zhodnocení branného závodu
- zhodnocení okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku
-školení vedoucích mládeže v Jánských Koupelích 26.-27.10.2013
Listopad - návrh na akce a soutěže na příští rok
- závěrečné posezení , poděkování a zhodnocení uplynulého roku
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Příloha č.6
PLÁN ČINNOSTI OKRESNÍ ODBORNÉ RADY PREVENCE OKRESU OLOMOUC
NA ROK 2013
Stálé body jednání
• Zahájení, presentace členů a přivítání hostů
• Přečtení zápisu z minulého jednání OORP
• Informace z jednání ÚORP a dalších nadřízených složek
•
•
•
•

1. pracovní jednání
Předání informací do okrsků
Seznámení s vyhláškami v PO
Příprava a uspořádání školení Preventista III. a II.
Spolupráce s HZS,

•
•
•
•

2. pracovní jednání
Kontrola plnění úkolů v oblasti prevence
Působení referentů prevence v obcích
Vyhodnocení soutěže PO očima dětí „Okresní kolo“
Spolupráce s HZS

•
•
•

3. pracovní jednání
Kontrola plnění úkolů
Příprava preventistů na VVH a jejich úkoly ve sboru
Příprava školení odbornosti Preventista SH ČMS III. a II.

•
•
•
•

4. pracovní jednání
Kontrola plnění úkolů
Uskutečnit nové školení preventistů SH ČMS III. a II.
Propagace nového ročníku POOD
Příprava plánu práce na rok 2014
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