Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
konaného dne 17. listopadu 2007 v Horce nad Moravou

Přítomni:

dle presenční listiny viz příloha č. 1)

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba pracovních komisí
4. Kontrola plnění usnesení z jarního SZS okresu
5. Zpráva OSH Olomouc (zpráva sekretariátu OSH, zprávy OOR)
6. Čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2007 + zpráva OKRR
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil starosta OSH br. Sýkora Luděk, přivítal člena VV SH ČMS br. An. Zatloukala,
náměstky OSH Olomouc, předsedu OKRR br. Jana Konara a všechny přítomné zástupce SDH okresu
Olomouc. Přivítal také starosty dvou SDH, které po několika letech obnovili svoji činnost a to SDH
Medlov a SDH Litovel. Vzkázal zdravici starostu SH ČMS br. Richtera a omluvu zástupce VPO a.s.
Mgr. Matějkové.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 82 zástupců sborů okresu Ol. a 13 členů VV OSH Olomouc.
ad. 2.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:

Proti: 0

Zdržel se: 0

- Volba ověřovatelů zápisu: Za VV OSH : br. Roman Mácha
Za SDH Bělkovice : br. Ing. Marek Sobek
Za SDH Dubčany: br. Bohumír Mazánek
- Mandátovou komisi zastoupí předseda OKRR a její členové.
= Schválení návrh. a mand. komise a ověřovatelů zápisu: Pro: 80
Proti: 0

Zdržel se: 2

- Zapisovatelem navržen člen VV OSH br. Ing. Martin Žouželka
= Schválení zapisovatele:
Pro: 81

Zdržel se: 1

ad. 3.
- Volba návrhové komise:

Pro: 82

Za VV OSH: s. Mgr. Marcela Vystrčilová
Za VV OSH: br. Mojmír Dostál
Za SDH Přáslavice: br. Jaroslav Vodička
Za SDH Senice na Hané: br. David Gbelec
Za SDH Červenka: br. Jaroslav Zouval

Proti: 0

ad. 4.
Přečteno usnesení z jarního Shromáždění zástupců SDH okresu z 24.3.2007, s konstatováním že
všechny uložené body usnesení byly splněny, nebo se trvale plní.
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ad. 5.

= Zprávu sekretariátu přečetl a rozebral starosta OSH br. Sýkora, zkrácenou o zprávu OORP a
OORM, neboť ty jsou přílohou zpravodaje. Chybí zpráva OORV a to z důvodů účasti vedoucího
rady na jednání ÚORV ohledně přípravy MČR v PS konané včera a dnes v Přerově.
- Termíny konání VVH sborů – nemusí být respektována doba konání uvedená ve zpravodaji, záleží na
Vašem rozhodnutí; je však důležité, aby na VVH bylo řečeno vše co se za rok udělalo a způsobem
tomu určeným a důstojným
- Hlášení o činnosti SDH – odevzdat ve stanoveném termínu a to do 31.1.2008, neboť tato skutečnost
má vliv na přidělené finanční prostředky a záleží proto jen na Vás
- Čerpání rozpočtu za I-VII/07 přílohou zpravodaje; vše ještě později vysvětlí pracovnice sekretariátu
s. Miluše Soušková
- Příloha k reg. listu – došlo-li ke změně ve vedení SDH, je nutné tento list se všemi vlastoručními
podpisy a všemi razítky SDH odevzdat na OSH
- Formulář „Zpráva kontrolní a revizní rady SDH pro VVH“ – je to nástin jak by měla vypadat zpráva
revizorů na VVH; není možné, aby se jak se v mnoha případech děje bylo řečeno “vše je v pořádku,
uděluji pochvalu pokladníkovi sboru“. Tato skutečnost by se měla rychle změnit, ale záleží na Vás
- HVP a.s. – úrazy-jakýkoliv úraz musí být hlášen na OSH, kde se zapíše do knihy úrazů
postup: po ukončení doby léčby se vypíše přední strana, razítko SDH, číslo průkazu apod. tak jak je
to uvedeno ve spodní časti první strany a navštíví se ošetřující lékař, který vyplní druhou stranu
tiskopisu a dá Vám doklad o zaplacení poplatku (popřípadě doplní zprávou prvního lékaře např.
z traumatologie, chirurgie atd.), to vše se odevzdá na OSH.
Doplnění vedoucího OORM br. Siegla – SH ČMS má od letošního roku podepsanou s pojišťovnou
Generali pojistku úrazu. Po nahlášení úrazu na OSH, lze nahlásit pojistnou událost i na poj. Generali,
která má ještě vyšší pojistné plnění (až 2x větší) než HVP a.s.. Podmínkou je zaplacení členských
příspěvků do 31.ledna běžného roku, vyplnění pojistné události u pojišťovny Generali + ofocené
lékařské zprávy a potvrzení na zadní stranu „hlášení pojistné události“ starostou OSH Olomouc.
Podrobnosti jsou k naleznutí na www.crdm.cz (sekce pojištění). Pobočka Generali – Jeremenkova
42, Olomouc.
- ocenění členů SH ČMS – mnoho z Vás zapomíná že pro udělení medailí na všech 3 úrovních SH
ČMS (okres, kraj, ústředí) je udělení ČU na dané úrovni. Formulář je oboustranný a je nutné udělení
vyznamenání zdůvodnit. Nelze napsat za „dlouhodobou práci a věrnost“ s tímto fakt nelze uspět.
Je nutné se také zamyslet při žádání o nejvyšší vyznamenání (např. u jubilea 80 let), že daný člen
sboru přitom nemá ani ČU nebo ani jednu medaili nižšího stupně. S tímto OSH doopravdy nic
neudělá, neboť je to pouze Vaše nedbalost, a proto Vás prosím, aby jste tuto skutečnost nepřehlíželi.
Poslední vyskytlí případ v SDH Babice.
- razítka SDH – na tomto formuláři máte uvedené vzory razítek; nicméně bude také skutečností změn
názvu SH ČMS, neboť dle rozhodnutí parlamentu ČR musí název obsahovat frázi „občanské
sdružení“
- aktuální nabídka vycházkových stejnokrojů fi. EFPRI, s.r.o. – nárůst ceny o 100,-Kč
- zpráva OORM – viz příloha zpravodaje
- zpráva OORP – viz příloha zpravodaje
- pozvánka s přihláškou OORM na školení vedoucích a rozhodčích MH, které proběhne 28-29.3.2008
v Jánských Koupelích.
- představení člena SDH Senice na Hané a pracovníka HZS Ol., který povede odbornou přípravu
jednotek PO kat. III a V br. Jiřího Osyku.
=co náš čeká:
- 1.12. celostátní konference k 35-ti letům vzniku hry Plamen
2

- v termíny 14-16.12.07 proběhne okolo 50% VVH sborů – nelze aby zástupci OSH se ukázali na
všech probíhajících VVH
- 15.12. oslavy 50.let založení hasičské školy v Bílých Poličanech
- leden 2008 – okresní konference k 35-ti letům vzniku hry Plamen, kde proběhne ocenění mnoha
činovníků mladých hasičů.
ad. 6.
= s. Miluše Soušková - pracovnice sekretariátu OSH Olomouc
Seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za rok za I-VII/2007 (viz příloha zpravodaje). Přesná podoba
čerpání 2007 bude známa po ukončení roku a jeho finanční uzávěrce.
= starosta OSH – průlomový rok v dotacích, neboť OSH získalo dotaci na pořízení elektronické
časomíry ve výši 1,2 mil. Kč a grant fi. Nestlé na soutěž MH Olomoucký drak ve výši 40 tis. Časomíra
je ve fázi kompletace a zkušebního provozu. Dodavatel Komet Pečky.
= slovo předsedu OKRR OSH Olomouc
Kontrolní a revizní zprávu OKRR přítomným přednesl předseda rady br. Konar. Zpráva se týká období
od 1.1.2007 do 17.11.2007. V proslovu zmínil složení rady a účast členů na jednání rady (v průměru
dosáhla 83%). Kontroly probíhají vždy po uplynutí 2 měsíců a to ve správnosti cestovních výkazů,
evidenci majetku a neposlední řadě peněžního toku. Kontroly neprobíhají jen na úrovni OSH, ale i ve
sborech samotných jako poslední případ SDH Loučka. Pravidelně se účastníme jednání VV OSH a
předseda postupně navštívil jednání všech OOR. Členové rady se také po pozvání účastnili mnoho
kulturních a sportovních akcí pořádané v okrese. Závěrem poděkoval členům OKRR za práci.
= předseda OORP br. Dostál – uvádí novou informaci ohledně účetnictví SDH. Vyjímka pro
jednoduché účetnictví prodloužena do roku 2013, pokud není výdělek SDH více jak 3 mil. korun.
ad. 7.
= slovo starostu OSH Olomouc
- děkuje jménem svým i jménem ředitele HZS Ol. kraje všem, kteří se zapojili do organizace MČR
HZS v Olomouci
- II. kolo v PS v Přerově – uvádí důvod vyloučení SDH Olšovec
- MČR MH a dorostu – 11.místo dorostenců z Nasobůrek
- MČR v PS Plzeň – Ol. kraj reprezentovaly družstva M.Berouna – muži 13.místo, ženy 3.místo; pro
okres Olomouc je to medaile po 48 letech; poděkování vedoucím a trenérům těchto kolektivů
- br. Roman Mácha (OORV) – informace z jednání ÚORV v Přerově ohledně přípravy MČR 2008;
rozebral nový systém přestupů
dotaz ohledně přestupů, odpovídá vedoucí OORV – přestupní lístek není třeba, pokud v I.kole PS
(okresní kolo) bude složeno družstvo z členů SDH daného okrsku,(rozhoduje zde místo trvalého
bydliště, ne členství v daném sboru) nebo pokud bude v II. kole PS (krajské kolo) složeno družstvo
z členů daného OSH (rozhoduje zde místo trvalého bydliště, ne členství v daném sboru).
Podotýkám, že v obou případech se jedná o trvalé bydliště podle uspořádání SH ČMS, ne podle
státoprávního uspořádání!
Přestupní lístek je potřeba pokud člen SDH má místo trvalého bydliště jinde než v daném okrese (pro
II.kolo) či kraji (pro MČR). V tomto případě musí mít člen do 31.3. daného roku v ÚORV podanou
Žádost o přestup (přestupní lístek). Formuláře jsou na stránkách www.dh.cz. Tyto přestupy budou
evidovány ÚORV a na těchto stránkách zveřejněny. Pokud závodník požádá o přestup nemůže
v rámci postupových kol závodit za žádný jiný soutěžní kolektiv, než ten kam přestoupil. Na
stránkách bude i popis nářadí pro požární sport konkrétně pro požární útok.
- s. Marcela Vystrčilová (OSH Olomouc) – podány informace z UNO (Unie nestátních organizací)
ohledně vzniku hasičské sekce. Jsou nastaveny možnosti získání finančních prostředků pro SDH.
- br. Jaroslav Maitner (SDH Troubelice) – jak je to s dopravou MH na soutěže?
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odpovídá starosta OSH: vyjímka pro přepravu MH platí do 5/08; do této doby by měl být tento
problém vyřešen.
- br. Antonín Navrátil (SDH Olomouc-město) – Jak je to s medailí pro br.Pudila?
odpovídá starosta OSH: vyznamenání danému členu bude předáno na okresní konferenci k 35-ti
letům vzniku hry Plamen v lednu příštího roku ve Velkém Újezdě.
- br. Miroslav Vystrčil (SDH Dub nad Moravou) – proč je zamítnuto vyznamenání pro členy různých
rad, které svou práci dělají na výborné úrovni?
odpovídá starosta OSH: dle mého názoru by členové VV, OKRR a OOR měli být ocenění až po
skončení funkčního období, s čímž se ztotožňuje i většina členů VV OSH. Je zde mnoho starších, kteří
nemají nic a právě tito členové jsou pro nás prioritou.
- br. Jaroslav Hampl (SDH Nová Hradečná) – po součastném zjištění skutečnosti založení sboru (v
5/07-110 let) je možnost udělení vyznamenání na VVH SDH v průběhu ledna?
odpovídá starosta OSH: nejprve je toto tvrzení potřeba doložit a po předložení návrhů o udělení
vyznamenání tady možnost existuje, ale vše dle statutu o vyznamenání a jeho schválených pravidel
na jarním Shromáždění zástupců sborů.
- br. Josef Pelc (SDH Benkov) – Okresní ligy byla vyhodnocena. Proč nebyl předán putovní pohár a
jak bude probíhat ligy příští rok?
odpovídá starosta OSH: ligou se začne OORV zabývat od pondělí 19.11.07, neboť práce rady resp.
pár jejich členů není dobrá a bude se muset tento závažný problém jednou provždy vyřešit. Jsou v ní
členové kteří od roku 2005 nebyly ani jednou na jejím jednání. Do konce ledna by vše mělo být
vyřešeno.
- br. Antonín Zatloukal (VV SH ČMS) – Jsem potěšen kolik Vás přišlo v uniformách a za to Vám
děkuji. Zodpovím pár informací ohledně HVP a.s.. Pojišťovna byla přesunuta blíže k nádraží,
nicméně její pracovník není vždy přítomen, proto je zde možnost vše vyřešit i přímo se mnou.
Kontakt na mě je číslem 724 287 167. Jménem VV SHČMS Vám přeji hodně zdraví a pohody.
- br. Mojmír Dostál (OOPR) – upozorňuji že probíhá soutěž PO očima dětí spolu s návrhem loga pro
MČR v Přerově. Návrhy loga odevzdat do 15.1.2008.
- Proběhla mnohonázorová diskuse na téma „ Co se sbory, jež vyhráli základní kolo v PS ale odmítají
soutěžit v dalším postupovém kole“. Po nenalezení shody mezi zástupci SDH a VV OSH nevzešel
z této diskuse žádný závěr pro usnesení.
ad. 5. Návrh na usnesení ( viz. oddíl pod zápisem)
- hlasování o přijetí usnesení
Pro: 80

Proti: 0

Zdržel se: 2

ad. 6.
Závěrem všem přítomným starosta OSH Olomouc popřál pevné zdraví, spoustu sponzorů, přízeň
obecních úřadů, hodně úspěchů v soutěžní sezóně a mnoho papírových peněz. Zároveň všem sborům
poděkoval za jejich celoroční práci.

V Olomouci 18. listopadu 2007
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Roman Mácha

…………………………………..

br. Ing. Marek Sobek

…………………………………..

br. Bohumír Mazánek

…………………………………..
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Usnesení Shromáždění zástupců sborů okresu Olomouc
konané dne 17. listopadu 2007 v Horce nad Moravou.
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá shromáždění představitelů sborů
okresu Olomouc toto usnesení:
Shromáždění zástupců sborů:
I. bere na vědomí:
a) úvodní slovo starosty OSH br. L. Sýkory
b) zprávu sekretariátu OSH o jeho činnosti od posledního zasedání zástupců sborů
c) informaci o pojištění členů sboru pro případ úrazu při jakého-li činnosti dle plánu práce SDH
d) instrukce k vyplňování formuláře pro udělování vyznamenání členům SDH, na oceňování
členů není právní nárok
e) zprávu OKRR kterou přednesl br. Konar
f) informaci br. Máchy o činnosti OORV a o přípravě MČR v PS pro příští rok, které se bude
konat v Přerově
g) informaci br. Dostála o výjimce pro SDH z podvojného účetnictví až do roku 2013, za splnění
daných podmínek
h) informaci Mgr. Vystrčilové o neziskové nestátní organizaci UNO
II. schvaluje
a) jednací řád dnešního zasedání zástupců a starostů sborů
b) návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele dnešního jednání
c) čerpání rozpočtu OSH Olomouc od 1.1.2007 do 31.7.2007
III. ukládá:
5/07 Odevzdat „Hlášení o činnosti za rok 2007“ dále odevzdat přílohu k registračnímu listu a splnit
si odvod členských příspěvků na rok 2008.
Odpovídá: starosta SDH
Termín: do 31.1.2008
6/07

Informovat svou členskou základnu o průběhu a závěrech z dnešního jednání
Odpovídá: starosta SDH
Termín: datum konání VVH sboru
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