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Zápis z jednání Shromáždění zástupců okrsků SDH OSH Olomouc
konaného dne 2.

prosince

2005 v Topolanech

Přítomni: dle presenční listiny viz příloha č. 1)
Hosté:
Člen VV SH ČMS Antonín Zatloukal
Členové VV OSH
Členové OKRR
Program:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí, kontrola plnění usnesení z minulého SP
3. Zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu na 2006, výr. valné hromady
4. Diskuse,
5. Usnesení a závěr
ad. 1. - Jednání zahájil starosta OSH br. Sýkora Luděk. Přivítal přítomné a provedl procedurální
záležitosti, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele.
Pro
Proti zdr
- jednání je přítomno dle prezenční listiny 22 zástupců sborů
0
0
- Schválení programu
ad. 2. - Volba návrhové komise:
Za VV OSH: br. Aleš Konečný
Za OKRR:
Za SDH Babice: br. František Kocourek
Za SDH Horka nad Moravou: br. Milan Vysloužil
Pro Proti zdr
Za SDH Senie na Hané: Petr Skopal
0
0
- Volba ověřovatelů zápisu:
Za SDH Velká Bystřice: Jiří Čepelák
Za SDH Hynkov: Alena Třešková
Pro Proti zdr
Za SDH Břevenec: Ing. Josef Šenk
0
0
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal
0
0
- Kontrola plnění usnesení:
01/05 - Výkonnému výboru OSH svolat první pracovní schůzi do 30. dubna 2005
Splněno v měsíci 06 – nemoc starosty
02/05 - Výkonnému výboru rozpracovat náměty a připomínky vznesené na dnešním jednání
Splněno
03/05 - Odborným radám, zpracovat plány činnosti do konce roku 2005 a předložit je VV
OSH ke schválení
Splněno
04/05 - Okrskům v působnosti OSH Olomouc sledovat účast svých zástupců v orgánech
OSH a pravidelně ji vyhodnocovat
Průběžné plnění
05/05 - Sborům dobrovolných hasičů pravidelně vždy k 30.6. a k 30.11. toho kterého roku
upřesňovat evidence členské základny na OSH
Průběžné plnění
06/05 - Delegátům dnešního OSD SDH seznámit členy svých Sborů se závěry jednání
Splněno
07/05 - VV OSH - předkládat návrh rozpočtu OSH a jeho plnění ke schválení SZ sborů
Průběžné plnění
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ad. 3. - Sekretariát má pracovní dobu denně, mimo čtvrtka kdy je pí. Soušková přítomna jen do 12
hodin.
- Na sekretariátu jsou nějaké fotografie k členským průkazům a nejsou popsané prosím Vás kdo
jste si objednali průkazy přijďte si pro ně abychom mohli fotografie určit na správné průkazy.
Pí. Soušková je zaměstnána jako pracovnice OSH a já jsem placen z KSH.
- Intenzivně hledáme místo pro sekretariát OSH. Úřad pro zastupování státu už od OSH za
nájem jedné kanceláře požaduje bez 8 stovek 40 tisíc. To je pro nás neudržitelné.
- Zpráva o hospodaření – čerpání rozpočtu za 1 až 10, návrh rozpočtu na rok 2006
Zprávu po jednotlivých položkách přednesla pí. Soušková, viz příloha.
- Dotaz k rozpočtu – br. Mentlík SDH Véska. Kolik je vlastně z rozpočtu dáváno na mládež,?
Na SZS v roce 2000 byly zvýšeny odvody z čl. příspěvků na OSH o 10 Kč. Odůvodňováno to
bylo mimo jiné i tím, že bude dáváno více peněz na mládež.
- Pí. Soušková - na mládež mimo dotaci doplácí OSH částkou převyšující oněch 50 tisíc které
se vyberou za zvýšené příspěvky.
- Br. Starosta – nikdo se do jara letošního nestaral, kde se berou peníze na mládež
- Se. Vystrčilová – zastupuji ve výboru neziskových organizací. Výbor združuje cca 190
organizací. Přihlášky jste obdrželi e-mailem, kdo má zájem, mám ještě nějaké přihlášky zde.
Kdo se zaregistruje bude dostávat e- mailem různé materiály jak získá finance z nejrůznějších
grantů. Spolupracuji s ÚHŠ v Jánských Koupelích, kde připravili již několik grantů, jen je
upravíme pro naše podmínky. Když mám slovo zmíním se ještě o školení vedoucích a
rozhodčích mládeže. Obdrželi jste ji e- mailem, nějaké mám ještě u sebe. Je potřeba proškolit
více vedoucích protože podle počtu se potom odvíjí i dotace od ústředí z MŠT. Školení se
mohou zúčastnit zájemci od 15 let. Na okrese máme asi 41 sborů, kde se staráme o mladé
hasiče. Ale proškolených vedoucích tolik zdaleka nemáme.
- Starosta OSH – letos na Krajský úřad došlo na 400 žádostí o finanční příspěvek ve výši 20
tisíc. Asi 33 žádostí bylo ze sborů dobrovolných hasičů celého Olomouckého kraje, tedy
z cirka 65 sborů nezdá se vám 33 nějak málo. Takže sáhněme si vlastní svědomí.
- ZPRAVODAJ
- Máte sjetiny a tiskopisy na hlášení o činnosti. Jsem nucen prohlásit, že za neplnění si
povinností vyplývajících ze Stanov bude každému sboru pozastavena činnost do doby než
zase vše splní narovná a bude své povinnosti plnit. Hlavními body povinností je odevzdání
sjetin, hlášení a placení členských příspěvků v termínech určených. Tím termínem je 31.
prosinec. Sjetiny nutno odevzdat ty, které jste dnes obdrželi.
- Máte přílohu k Registračnímu listu, kterou odevzdá každý sbor. Opět v termínu.
- Tiskopis hlášení (Zpráva o úrazu) HVP, a.s.
- Návrh o udělení vyznamenání. Věnujte tomu náležitou pozornost a navrhujte na vyznamenání
průběžně a ne až chcete slavit, a s hrůzou zjistíte, že nemůžete svým členům dát to co by jste
sami chtěli.
- Máte tam i stížnost, kterou někdo zaslal na Ústředí a na ředitelství HZS Ol. kraje. Byl bych
velice rád, kdyby se organizátoři a pisatelé přihlásili a řekli tady přítomným zástupcům sborů
co tím chtěli říci a jak si vlastně práci sboru a funkcionářů představují. Jsou tam najmenováni
čtyři členové minulého VV a předseda OKRR. Jsem to já, br. Mácha Roman, br, Tonda
Zatloukal a již zmíněný br. Peč Milan.
- Podpora akce v Moravském Berouně tkz. „Stovkování“ v datu 17. června 2006. Je to termín,
který nemáte uveden ve ZPRAVODAJI. Chtěli bychom, aby se v tyto dny nekonaly žádné
větší akce sborů. Jsou to vybrané akce okresního a krajského významu, kterých by se mělo
zúčastnit co nejvíce sborů z celého okresu.
- Zájemci o pořádání II kola soutěže v PS v roce 2006 se mohou přihlásit na sekretariátu.
- Zájemci o zveřejnění termínů konání akcí sboru okresu Olomouc nahlásit do 15. prosince
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2005 na sekretariát. Všechny žádosti budou potvrzeny a zaslány na Ústředí k otisknutí
v Hasičských novinách.
Diskuse
Br. Mentlík – vystupoval jsem na shromáždění delegátů v Hlubočkách, jem rád a mile
překvapen, že se již něco změnilo, a hospodaření a plán rozpočtu je předmětem jednání a je
nám předkládán. Pod stížnost jsem se podepsal, já se přiznávám, protože se mi mnoho věcí
nelíbilo. Například kárné řízení s br. Brodackým. Proč nebylo kárné řízení s dalším čelním
funkcionářem OSH, který na noční soutěži, byl opilý a byl v uniformě.
Starosta OSH – byl jsem to já, ale nebyl jsem v uniformě , ale v civilu.
Br. Zatloukal – jestliže se něco neobjevilo v zápise za to se samozřejmě omlouvám, ale jsem
také jen člověk a zápis netvořím sám. Vždy nejméně dva přítomní těmto jednáním jsou
ověřovateli zápisu, kteří mají a měli by zachytit to co v zápise důležitého chybí. Ještě se
nestalo, aby po doplnění něčeho jsem to okamžitě nedoplnil. A jestli si myslíš, že je to sranda
tak jsi měl možnost se přihlásit a zápis z dnešního jednání udělat Ty. Kritika je to
nejjednodušší na zviditelnění. Drobná mravenčí práce po celé funkční období není moc vidět.
Br. Jahn – prosím Vás už toho očerňování nechte. Dělejme hasičinu a ne hledat co kde kdy
řekl, nebo udělal tak či onak. Takové osočování k ničemu nevede a jen dlouhodobě
funkcionáře otravuje a odvádí od práce, na kterou jim potom právě pro řešení takových to
blábolů nezbývá čas. Potlesk.
Náš zástupce to taky podepsal, nevíme co ho k tomu vedlo ale je to jeho názor ne názor sboru.
Zástupce z V. Bystřice – zatím děcka nemáme, ale chtěli bychom se něco dozvědět.
Mgr. Vystrčilová – přijďte na sekretariát, materiály nějaké jsou k dispozici, školení se také
můžete zúčastnit a na práci s děckama se připravit.
Co je CD, které jsme dostali.
Ing. Žouželka hned roznesl papír těm, kteří si CD zakoupili s obsahem CD. CD je určeno
výhradně pro JPO pět. Pomoc výcviku, školení apod.
Spolupráce s VPO je špatná. Nemají co potřebujeme a odkazují nás ať si to koupíme někde
jinde.
Starosta Sýkora – podívejte se vím, že je teď VPO ve srabu, ale my jsme dostávali 40 tisíc za
to co jste nakoupili vy u Výzbrojny. Takový okre Frýdek, nebo Vsetín dostávali okolo 140
tisíc, tak mě řekněte v čem to je.
Návrh na usnesení
Předseda návrhové komise br. Konečný přednesl návrh na usnesení – viz příloha
Doplnění návrhu
Doplnit do usnesení , že starosta obdržel stížnost.
Starosta OSH – dobře tedy já se zeptám jedné osoby, která je zde přítomna a nechám potom
hlasovat zda tam toto doplnění chcete nebo ne.
Maruško Prášilova, můžeš mě a všem tady říct proč jsi se pod ten „pamflet“ podepsala?
Ses. Prášilová – nelíbilo se mě, že okrskem jsem byla navržena do OOR mládeže, tím, že jsem
byla nemocná jsem se nemohla zúčastnit té schůzky a nebyla jsem navržena na kandidátku a
to mně naštvalo.
A proč jsi podepsala jen stížnost na ústředí a ne i na HZS.
To já nevím s tím obcházel Vraťa Brodacký a co mě dal podepsat jsem podepsala.
Takže si udělejte úsudek sami. Nechám hlasovat o doplňujícím návrhu Pro Proti zdr
Kdo nesouhlasí s tí aby byl návrh v usnesení
4
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Usnesení shromáždění představitelů sborů okresu Olomouc
konané dne 12. 12. 2005 v Topolanech.
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá shromáždění představitelů sborů
okresu Olomouc toto usnesení:

Shromáždění představitelů sborů:
I.

Projednalo:
- Možnost získávání dotací pro neziskové organizace

II.

Vyslechlo a bere na vědomí :
- Informaci o průběhu OSD SDH okresu Ol.
- Sboru, který nesplní závěry dnešního unesení ve stanoveném termínu, bude na příští rok 2006
pozastaveno členství.

- Příspěvky do diskuse.
III.
IV.

08/05

Schvaluje :
ověřovatele zápisu
zapisovatele
Kontrolu plnění usnesení 01/05 až 07/05.
Schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu 1 až 10.2005
Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2006
Schvaluje zprávu sekretariátu
Ukládá :
Účastníkům jednání shromáždění delegátů sborů okresu Olomouc informovat členskou základnu o
průběhu jednání a jeho závěrech.

Odpovídá : Zástupci sborů
Výr. val. Hromady sborů
Termín :

V Olomouci 3. prosinec 2005

Zapsal : Zatloukal Antonín

Ověřovatelé zápisu :

Jiří Čepelák

Alena Třešková

Ing. Josef Šenk
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