Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 15. března 2014 v Olomouci-Černovíře

Přítomni:

dle presenční listiny ze 137 sborů přítomno 71 představitelů sborů; (51,82% účast = SP
je usnášeníschopné)

Hosté:

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

ad. 1.
Jednání zahájila jménem VV OSH Ol. starostka se. V. Švubová, přivítala přítomné hosty,
představitele SDH, hejtmana OLK Ing. Jiřího Rozbořila, vedoucí oddělení krizového řízení OLK Mgr.
Alenu Hložkovou, zástupce SmOl Mgr. E. Machovou a J. Langra.
Omluveni starostka KSH se. D. Bártková, nám. starosty SH ČMS br. Ing. J. Karger a ředitel HZS OLK
plk. Ing. K. Kolářík.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Ing. Lukáš Pluháček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
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. Návrh rozpočtu na rok 2014 (provizorní rozpočet do 05/14) + výsledek hospodaření za 2013
8. Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
9. Návrh praporu OSH Olomouc
10. Organizační a různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 71 zástupců sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 71 hlasů.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 71

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, br.
Zbyněk Cenkl a br. Josef Pelc
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 70
Proti: 0
Zdržel se: 1
Návrh na složení návrhové komise - br. Mojmír Dostál (VV OSH Ol.), br. Květoslav Smrček (SDH
Šumvald), br. František Pluháček (SDH Ješov)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 70
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (VV OSH Olomouc)
Pro: 71
= Schválení zapisovatele:

1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Bc. Miroslav Metlík (SDH Babice) a se. Dana Michailidisová (SDH
Mor. Beroun)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 69
Proti: 0
Zdržel se: 2
ad. 4.
Úkoly a povinnosti z podzimního Shromáždění představitelů SDH okresu (16.11.2013) a jejich
přijatých usnesení byly splněny:
- všem přítomným informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního jednání splněn
- všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendáře akcí OSH, aby tyto návrhy zaslaly na OSH
Olomouc - splněn
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.
- roční zprávu hospodaření OSH za rok 2013 a výhled pro rok 2014 (respektive 01-05/2014) představil
I. náměstek starostky OSH br. Ing. Kropáč
- podrobné čerpání za rok 2013 a výhled 2014 možno vzhlédnout na sekretariátu OSH Ol.
= Schválení finálního čerpání za rok 2013:
Pro: 71
Proti: 0
Zdržel se: 0
= Schválení výhledu čerpání na rok 2014:
Pro: 70
Proti: 0
Zdržel se: 1
ad. 8.
- informace podala starostka OSH
Hlášení o činnosti za rok 2013 odevzdaly všechny SDH.
Členské příspěvky k dnešnímu dni nezaplatili pouze 4 SDH a to SDH Slatinice, Žerotín, Litovel,
Véska; s těmito sbory je OSH Ol. v kontaktu
ad. 9.
- představena verze vzhledu praporu OSH Ol. – barvy stran červená a modrá, republiková trikolóra a
zlaté vyšívání
= Schválení vzhledu praporu OSH Olomouc:
Pro: 70
Proti: 1
Zdržel se: 0
ad. 10.
- slovně představena vize žehnání praporu OSH Ol. společně s oslavy založení 150-ti let českého
hasičstva
- nabídka na zajištění občerstvení při okresních akcích – v případě zájmu podat zprávu OSH Ol.
- nabídka na pořádání volebního Shromáždění delegátů SDH na jaře příštího roku – v případě zájmu
podat zprávu OSH Ol.
- informace k novým přílohám reg. listu, sídlům SDH a koncesním listinám
- návrh na řešení při konání mimořádných akcí ze strany OSH Ol. – akce konající sbory ve stejném
termínu jako významné akce OSH Ol. nebudou zařazeny do informačních dokumentů OSH Ol.
= Schválení pravidla pro vznik a distribuci informačních dokumentů OSH Ol.:
Pro: 66
Proti: 1
Zdržel se: 4
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br. Roman Mácha (vedoucí OORV) – návrh na konání okrskových kol pro rok 2015 od 1.9.2014 do
10.5.2015
= Schválení termínu konání okrskových kol pro rok 2015:
Pro: 71
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 11.
Ing. Jiří Rozbořil (hejtman OLK) – promluvil k činnosti JPO, financování JPO SDH a OSH; přání
všeho dobrého v budoucí práci
Mgr. Eva Machová (náměstkyně primátora SmOl) – informace k financování jednotek SmOl,
soutěžních akcí SDH; děkuje za vykonanou práci SDH
-br. J. Šenk (SDH Břevenec) – děkuje za práci OSH Ol., která je rok od roku lepší a lepší
-br. M. Dostál (vedoucí OORP) – informace ke školení preventistů konaného 27.4.2014
v Bohuňovicích; bližší informace budou zaslány elektronicky
-br. J. Konar (předseda OKRR) – příspěvek k výročí 150-ti let založení českého hasičstva
Příloha č.3.
ad. 12.
- představen návrh usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:

Pro: 69

Proti: 2

Zdržel se: 0

ad. 13.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová popřála do další práce mnoho elánu. Zároveň
všem poděkovala za jejich účast a věcný přístup k jednání.

V Olomouci 15. března 2014
Zapsal:

br. Ing. Žouželka Martin

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Bc. Metlík Miroslav

…………………………………..

se. Michailidisová Dana

…………………………………..

3

USNESENÍ
shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 15. března 2014 v sále hasičské zbrojnice v Černovíře.
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:

1. Bere na vědomí
-

informaci mandátové komise, že SP SDH je usnášeníschopné
kontrolu plnění usnesení z minulého shromáždění – úkoly splněny
zprávu starostky OSH za uplynulé období
zprávu OKRR OSH Olomouc
návrh programu oslav 150. výročí založení hasičů v Čechách a na Moravě
zdravici pro naše jednání od hejtmana Olomouckého kraje
informaci br. Máchy z OORV k soutěžím
informaci br. Dostála z OORP k soutěži „POOD“ a školení odbornosti „Preventista II. a
III“
diskusní příspěvky hostů dnešního shromáždění
diskusní příspěvky představitelů sborů

2. Schvaluje
-

program dnešního jednání
volbu pracovních komisí
hospodaření OSH Olomouc za rok 2013
návrh rozpočtu OSH Olomouc pro rok 2014
předložený, slovně upřesněný návrh praporu pro OSH Olomouc
v den konání významných akcí OSH Olomouc se nebudou z pozice OSH Ol. nikde
žádné akce SDH propagovat
konání okrskových kol v PS pro rok 2015 v termínu od 1.9.2014 do 10.5.2015

3. Ukládá
-

všem přítomným delegátům informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o
průběhu dnešního jednání
OORV vypracovat OZ okrskových kol pro rok 2015 a dát schválit VV do 30.8.2014
všem okrskům zajistit účast soutěžního kolektivu mužů na „Okresním kole v PS“
sborům odevzdat na OSH nové přílohy k registračním listům ve třech originálech a
prohlášení dle zákona č. 455/1991 Sb. o sídle sboru, nejpozději do 31.3.2014

Zapsal: Dostál M.
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Příloha č.1
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté,
Protože dnes nemáme žádného člena, kterému bylo uděleno vyšší vyznamenání a ne, že by si to
vyznamenání většina z Vás nezasloužila, přejdu rovnou k číslům a trošce statistiky. V roce 2013 bylo
dořešeno zrušení nefunkčních sboru v našem okrese. V současné době naše okresní sdružení čítá 137
sborů, 5909 členů z toho 915 MH, 1076 žen a 3918 mužů . Dohromady jsme odpracovali při údržbě
výzbroje a výstroje, kulturních akcích a pomoci obcím na 4167 akcích neuvěřitelných 58 112 hodin,
což je o 7043 hodin více než v roce 2012. Počet členů v zásahových jednotkách je 1188 a taktických
a prověřovacích cvičení proběhlo 181 a podle hlášení se 17 jednotek podílelo na pomoci při
povodních. Nejsou zde započítány hodiny strávené při likvidaci požárů a jiných událostí, kterých se
jednotky zúčastňují ani hodiny , které hoši z jednotek tráví školením , která jsou nutná k činnosti
jednotek. Mladí hasiči se zúčastnili 267 soutěží , na které se připravovaly na 1696 schůzkách,
navštívili 206 besed a jednodenních akcí , 27 více denních soustředění. Muži 703 soutěží a ženy 330
soutěží . Opět je to o 128 soutěží více než v roce 2012. Vyškoleno máme 56 rozhodčích PS, 5
instruktorů v PS, vedoucích mládeže, kteří jsou proškoleni je 133 , odborností Hasič III se pyšní 85
hasičů, Hasič II 12 , preventistů máme s oznakem III 119 a s II. 55. Dále se funkcionáři sborů schází
na svých výborových schůzích a schůzích , které pořádá OSH. To jsou další stovky hodin, které nikdo
nepočítá. Dohromady je to spousta času, které netrávíme se svými rodinami, ale pomáháme druhým,
tam kde je nás potřeba. Vychováváme mladé lidičky a učíme je tolerantnosti a ohleduplnosti, které je u
našeho koníčku nutností. Za tuto činnost se před Vámi hluboce skláním a děkuji Vám všem. Opět , tak
jako loni jsem se snažila navštívit většinu VVH sborů a okrsků. Děkuji za vlídné přivítání na Vašich
jednáních. Doufám, že jsem Vám zodpověděla Vaše dotazy, kterých nebylo málo k Vaší spokojenosti.
Myslím si, že ta úzká spolupráce je vidět i na poslaných hlášeních. Můžu konstatovat, že za rok 2013
poslaly hlášení o činnosti úplně všechny sbory, také členské příspěvky mimo 4 sborů , s kterými jsme
v kontaktu
zaplatili
všichni.
Teď nám zbývá dotáhnout do konce sídla sborů a nové přílohy k registračním listům a vyřízení
živností. I zde můžu konstatovat, že jste přistupovali a přistupujete velmi zodpovědně a snažíme se
společnými silami tento problém řešit. Loni jsem si tady stěžovala na nízkou ustrojenost a absenci
uniforem na VVH. Letos jsem byla mile překvapena, že se uniformami VVH jen hemžily. Ještě jednou
Vám všem děkuji za Vaše konání.
Letos nás čeká opět mnoho práce a to už od konce března. 27. března se uskuteční setkání s veliteli
okrsků, kde se velitelé dozví změny , které probíhají ohledně proškolování jednotek a další
zajímavosti, které by Vám měli usnadnit Vaši činnost. 19. dubna proběhne soutěž MH CTIF ve
Velkém Újezdě. 10. května v Dolanech Okresní kolo hry Plamen a 24. května Okresní kolo v PS na
stadionu Lokomotiva. 26. dubna začíná 1 ze soutěží seriálu TFC. Mohu potvrdit, že OOR pracují dle
daných plánů, které byly schváleny na podzimním shromáždění.
Ovšem ta největší akce OSH, která je pořádána ku příležitosti 150. výročí založení hasičstva
v Čechách a na Moravě , žehnání praporu OSH Olomouc proběhne 13.září 2014 od 8:30 na Horním
náměstí s následným průvodem na stadion Lokomotiva .Doufáme, že bude ctí všem sborům se této
významné akce zúčastnit se svým praporem nebo technikou nebo jen tak , posílit řady hasičů
v průvodě. Je to jedna z největších akcí na veřejnosti, kterou kdy OSH Olomouc pořádalo. Protože se
na nás obrátily sbory, že by chtěly přispět na okresní prapor a já jsem řekla, že finanční příspěvek na
prapor máme od SmOl., můžu jen říci, že peněz není nikdy dost a určitě nikoho neodmítneme a jména
sborů a fyzických osob, které přispějí jakoukoliv částkou budou zveřejněny na okresních stránkách a
řádně zapsány v zápisech. Takto ušetřené prostředky využijeme ke zkvalitnění námi pořádaných akci.
V letošním roce, jak už se stává tradicí nezapomínáme ani na Z H. 18. června na nás přišla řada a
připravujeme setkání AZH pro celý Ol. kraj. V červenci chceme poprvé z organizovat setkání seniorů
z celého okresu se zajímavými hosty a přátelským posezením. Atd. nebudu Vás obtěžovat s ostatními
termíny akcí, protože jsou vyvěšeny na našich stránkách .
Práce nás čeká dost a dost a já bych si přála ještě více porozumění mezi námi všemi, vždyť tu hasičinu
děláme s láskou a ve svém volném čase. Vím, že se nikdy nemůžeme zalíbit všem , ale věřte , že se
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snažíme být sborům co nejvíce nápomocni. Jsem ráda, že Vás mohu informovat o tom, že jsme v roce
2013 naplnili Vámi schválený plán činnosti a současně jsme hospodařili s vyrovnaným rozpočtem.
Ještě jednou všem moc děkuji za Vaši práci . Ráda bych poděkovala Ol. kraji , panu hejtmanovi,
oddělení krizového řízení v čele s Mgr. Hložkovou za velikou podporu, které se nám dostává a bez
které bychom nebyli schopni uskutečnit akce sportovní ani kulturní. Taktéž patří poděkování SmOl,
jmenovitě Mgr. Machové a Ing. Langrovi za pomoc finanční a vlídné slovo, které pro nás vždy mají .
Nemůžu zapomenout na HZS zde plk.Ing. Karlu Koláříkovi, tam se utíkáme pro pomoc technickou a
také cenné rady. Všem moc děkuji za nás za všechny. Věřím, že i v příštích letech nám zachováte svou
přízeň a podporu. Ještě jednou děkuji.

Vlastimila Švubová
starostka OSH Olomouc
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Příloha č.2
Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté.
V souladu se schváleným programem dnešního jednání je mou povinností přednést zprávu o činnosti
okresní kontrolní a revizní rady při OSH Olomouc.
Pravidelná jednání rady jsou svolávána zhruba jedenkrát za dva měsíce. Účast členů je dlouhodobě na
vysoké úrovni a po splnění mateřských povinností jedné členky pracujeme opět v plném obsazení a dle
schváleného plánu práce.
S postupným zaváděním nového účetního programu se hlavní část kontrolních prací přesouvá do stále
širších oblastí činnosti OSH.
Důvodem je fakt, že nově zavedený účetní program sám o sobě má mnoho kontrolních mechanismů a
dále v maximální možné míře využíváme druhou licenci programu. V té průběžně provádíme
kontrolu účetnictví a případné nedostatky se odstraňují okamžitě. Plně se využívá analytického
členění nákladových položek a v návaznosti na výsledky se usměrňuje další čerpání rozpočtu. Byla
provedena kontrola dokladů nákupu a prodeje hasičského zboží a vazby těchto dokladů na skladovou
evidenci. Poprvé jsme v novém programu zvládli roční účetní závěrku a tím se pořizování a účtování
stává rutinní záležitostí. V řádném termínu bylo odevzdáno vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
za rok 2013. V únoru jsme ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení obdrželi kladné hodnocení
po kontrole výpočtu a odvodu sociálního pojištění zaměstnanců OSH za roky 2011 až 2013. Ve vlastní
režii bylo sestaveno Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2013.
Již několik let se osobně účastním alespoň jednoho jednání dalších odborných rad. Celková úroveň a
výsledky práce jsou na standardní úrovni. U odborné rady prevence byly slyšet hlasy na ne zcela
dostatečné informace z ústředí. Navíc se práce rozběhla i v ústřední odborné radě ochrany obyvatelstva
a nabyl jsem dojmu, že je třeba si řádně ujasnit kompetence a náplň práce obou orgánů.
Pravidelně se stáváme členy inventurních komisí majetku OSH Olomouc a majetku KSH Olomouc,
který je trvale zapůjčen pro užívání v rámci OSH Olomouc. Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem
členům, kteří postupně v jednotlivých sborech prováděli fyzickou kontrolu a inventarizaci majetku.
Dílčí inventury prováděli zpravidla členové, kteří bydlí v nejbližším okolí uloženého materiálu.
Důvodem je jednodušší organizace a menší časová a finanční náročnost. Jen pro ilustraci – pokud
bychom vyjeli z Olomouce a postupně v jednotlivých SDH prováděli inventarizaci, ujeli bychom 134
kilometrů, a to nehovořím o nutnosti vše naplánovat v jednom dni, v příslušných časech a to nejen u
členů inventarizační komise, ale i s příslušnými SDH. O výsledku inventur byly sepsány zápisy.
Ve druhé části mého vystoupení mi dovolte pár myšlenek a snad i námětů do další práce. V mnoha
případech je to v návaznosti na moji účast zejména na výročních valných hromadách některých sborů.
Začal bych prvním citátem, a to: „Až se začne člověk učit, teprve pak zjistí, jak málo toho umí“. Jsou
sbory, které mají svou činnost vedenou různými směry. Pracují s mládeží, mají vyškolené a odborně
zdatné vybrané členy, spoluorganizují kulturní dění v obci a okolí, ale starosta neví, že jednání je
ukončeno zápisem, že zápis obsahuje i přijetí usnesení, o kterém se hlasovalo. A to nemluvím o
kontrole zápisu z posledního jednání. Zmínil jsem se o odbornosti členů. Tady se mi nabízí druhý citát
– „Vědět a znát neznamená neučit se novému“. Stále jsou nové informace, stále jsou změny a doplňky
ve Stanovách, v zákonech a ve směrnicích a nezbytné informace je třeba si doplnit. Pokud se učit
nechci, musím počítat s důsledky dalšího citátu, kterým je „Na každého jednou dojde, a až dojde na
tebe, tak si na toto vzpomeň“ .
Sbor a okrsek mají řádně zvolený výbor. Ve výboru je několik funkcionářů, ale vždy je tam starosta.
Starosta by měl být osobou řádně zvolenou, odborně znalou, s mnoha zkušenostmi, měl by být osobou
obecně uznávanou, tak trochu i diplomat. Měl by vést lidi. Ne však jimi manipulovat.
Měl by předávat informace. Objektivně. Pokud se výše uvedeným neřídí, nabízí se motto – „ Zlato,
nebo rozum? Rozum!! ….. Každý bere, co mu chybí“.
Za necelý rok se ve většině sborů budou konat volby. Všímejme si už dnes potencionálních kandidátů
na jednotlivé funkce. A my všichni, nejen ti zvolení a možní kandidáti, se řiďme posledním výrokem,
7

který jsem si pro dnešní den dovolil malinko pozměnit a zní následovně – „ Náš život hasičský je jako
sklenice a je jen na nás, čím ji naplníme. Obsah si stejně nakonec vypijeme sami“.
Závěrem mého vystoupení mi dovolte popřát Vám všem úspěšné plnění vytýčených úkolů, skvělou
partu lidí do další práce a podporu svých nejbližších rodinných příslušníků. V neposlední řadě dobrý
výběr akcí, sponzorů a dotací pro naplnění sborové pokladny. Na prvním místě pak zejména pevné
zdraví.
Přeji mnoho úspěchů v roce 2014.
Olomouc, 15. 3. 2014
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Příloha č.3

Diskusní příspěvek – shromáždění představitelů SDH v rámci OSH Olomouc
V letošním roce si připomínáme 150 let od založení prvního dobrovolného hasičského sboru na našem
území, jehož členové patřili k česky hovořícímu obyvatelstvu.
Dovolte mi několik statistických údajů: hasiči v porovnání s ostatními zájmovými organizacemi
r. 1850 …..Zákupy …..164 let činnosti ….(německy hovořící obyvatelstvo)
r. 1864 …..Velvary…..150 let činnosti
V oblasti hasičské v současnosti působí tři dobrovolná zájmová sdruženi:
1. SH ČMS …..353 000 členů (trvalý nárůst členské základny)
2. Moravská hasičská jednota ……založena r. 1992 …..5 000 členů (okolí měst Jihlava, Vyškov,
Brno, Přerov)
3. Česká hasičská jednota …..založena r. 1990….6 000 členů (117 sborů, 5 žup)

Pojďme se společně podívat na délku činnosti jednotlivých organizací
Hasiči ……164 let působnosti …… založeno r. 1850…(německý)
150 let působnosti …….založeno 1864 (Velvary)
SOKOL….152 let činnosti …..založeno r. 1862
Česká fotbalová asociace ……113 let činnosti…..založeno r. 1901
Český svaz ledního hokeje …….106 let činnosti……založeno r. 1908
JUNÁK …….102 let činnosti,……..založeno r. 1912
Českomoravská myslivecká jednota …..91 let činnosti…..založeno r. 1923
Český zahrádkářský svaz ……založen 1957…..57 let činnosti
Dalším porovnáním může být počet registrovaných členů v jednotlivých organizacích

Česká fotbalová asociace……oficiální údaje 600 000 členů celkem včetně profesionálních, můj odhad
cca 300 00 členů, z toho cca 50 000 mládež
SH ČMS ……353 000 členů, z toho 53 000 mládež
SOKOL…..162 000 členů, z toho 52 000 mládež
Český zahrádkářský svaz …..156 000 členů (v posledních 5. letech pokles o cca 40 000 čl.)
Český svaz ledního hokeje…..100 000 členů (včetně profesionálních), z toho 23 000 mládež
Českomoravská myslivecká jednota ……69 000 členů, z toho 1 757 do 26. let
JUNÁK ……47 000 členů,…..mládež ????
Konar Jan
15. 3. 2014
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