Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
konaného dne 22. listopadu 2008 ve Skrbeni

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 SZS okresu ze 17.11.2007
5. Zpráva OSH Olomouc (zpráva sekretariátu OSH, zprávy OOR)
6. Čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2008 + zpráva OKRR
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. starosta OSH br. Sýkora Luděk, přivítal starostu obce Skrbeň p.
Spurného, člena VV SH ČMS br. An. Zatloukala, III.náměstka starosty OSH Olomouc, vedoucí OOR,
předsedu OKRR br. Jana Konara a všechny přítomné zástupce SDH okresu Olomouc.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 76 zástupců sborů okresu Ol. (v okrese Ol. je 137 SDH) a 13
členů VV OSH Olomouc. Pro hlasování tedy 77 hlasů (76 zástupců SDH + starosta OSH).
Shromáždění je tedy usnášeníschopné!
ad. 2.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:

Pro: 77

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
- Zapisovatelem navrženi členové VV OSH br. Ing. Martin Žouželka a br. Antonín Zatloukal
= Schválení zapisovatelů:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 0
- Volba ověřovatelů zápisu: za SDH Řimice : br. Jaroslav Žitný
za SDH Drahanovice: Mgr. br. Alois Švančara
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 77
Proti: 0
za VV OSH: br. Ing. Aleš Konečný
za VV OSH: br. Ing. František Faltýnek
za OKRR OSH: br. Josef Pelc
za SDH Šumvald: br. Květoslav Smrček
za SDH Medlov: s. Vlasta Švubová
za SDH Přáslavice: br. Ing. Čestmír Rochovanský
za SDH Bělkovice-Lašťany: br. Ing. Marek Sobek
= Schválení návrhové komise:
Pro: 77
Proti: 0

Zdržel se: 0

- Volba návrhové komise:

- Skrutátory navrženi:
= Schválení skrutátorů:

dle řad stolů: br. D. Gbelec, br. An. Navrátil, br. Obšil
Pro: 77
Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

ad. 4.
Přečteno usnesení ze Shromáždění zástupců SDH okresu ze 17.11.2007 s konstatováním, že dle
usnesení bod 05/07 (placení čl.příspěvků) nesplnily SDH uvedené ve zpravodaji. Také není zcela
jednoznačně ze strany SDH plněn bod III/6 usnesení z jarního SZS okresu z 24.3.2007 (předkládání
Návrhů na vyznamenání dle schváleného postupu).
ad. 5.

= Zprávu sekretariátu přečetl a rozebral starosta OSH br. Sýkora
- V úvodu zprávy byli minutou ticha uctěni zemřelí bratři a sestry v tomto roce a to: zasloužilý hasič
br. Bedřich Harašta (78), zasloužilý hasič br. Stanislav Majer (81), s. Anna Kulhánková (63), br.
Bohumil Konečný (95), br. Dušan Štěpaník (29), br. Pavel Weinlich (32), br. Vlastimil Tichý (74) a
br. Jan Balut (79).
- Přečten výčet nejdůležitějších akcí v roce
- Termíny konání VVH sborů – dle přiloženého doporučení SH ČMS
- Hlášení o činnosti SDH – odevzdat ve stanoveném termínu a to do 31.1.2008 – nepodléhá VVH,
nutnost je vyplňovat přesně a to hlavně hodiny co se týká aktivity SDH
- 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
- Informace k nutnosti stěhování sekretariátu, neboť celou budovu, kde OSH sídlí, bude od 1.6.2009
využívat krajské ředitelství Policie ČR. Existují 2 varianty pro přestěhování a to za A-do budovy
sídla Vojenské zdravotní pojišťovny, U botanické zahrady 11 nebo za B-do budovy Českých drah na
ulici Jeremenkova; navrhuji aby jste toto rozhodnutí nechali na VV OSH, který Vás bude včas a
dostatečně po rozhodnutí informovat
- Evidence členské základny – každý pátek vysílá Český rozhlas Olomouc v pořadu Hasičská trumpeta
blahopřání k narozeninám členům kteří se dožívají významného životního jubilea (60 let a více);
stalo se však že bylo hráno členům, kteří nedávno zemřeli, proto je potřeba tyto informace o úmrtích
ihned nahlásit na OSH a to e-mailem na adresu osh.olomouc@seznam.cz nebo na tel: 728 173 862
- nahlášení termínů akcí na rok 2009 do 22.12.2008, neboť sekretariát bude od 22.12. do 4.1.09
uzavřen (důvodem je uzavření budovy současným vlastníkem)
- předložení návrhu VV OSH na zrušení těch SDH (uvedeno ve zpravodaji), které dlouhodobě neplní
své základní povinnosti s výjimkou SDH Rataje, jejichž zástupce je dnes tady a řekl „dám vše do
pořádku“
- do dnešního dne nezaplatili členské příspěvky SDH Červená Lhota, Norberčany, Pňovice, Březová,
Rybníček, Komárov, Čechovice, čímž se dostávají do stejné situace jako předešlé SDH. V případě
Norberčan, Březové, Rybníčku je to novodobého charakteru; Komárov požádal o ukončení sám čímž
tedy zůstává Červená Lhota, Pňovice a Čechovice. Záleží tedy na Vás jak se k tomu postavíte a co
bude v usnesení z dnešního shromáždění.
- přetrvává používání starých formulářů, všechny aktuální formuláře lze stáhnout na adrese www.dh.cz
- 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.
Navíc SH ČMS má podepsanou s pojišťovnou Generali i pojistku úrazu. Po nahlášení úrazu na OSH,
lze nahlásit pojistnou událost i na poj. Generali, která má ještě vyšší pojistné plnění než HVP a.s..
2

Podmínkou je pracovní neschopnost v délce 29 dní. 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.
- povinné ručení od HVP a.s. – velmi výhodné, ceny pojištění uvedeny v příloze zpravodaje
- návrhy na vyznamenání – je nutné vycházet ze schváleného dokumentu ze SZS z 23.4.2007 v Horce
na Moravě; mnoho nelibosti přichází od Vás z důvodů cen daných vyznamenání – není to náš
výmysl ceny jsou určeny a schváleny Shromážděním starostů okresních sdružení a OSH za ně musí
platit Praze také.
= zpráva OORM – viz příloha zpravodaje
= zpráva OORV – viz příloha zpravodaje, nutnost používat ty přihlášky, které jste dnes dostali; po
okrskovém kole odevzdat na OSH výsledkovou listinu (stačí pořadí) a všechny přihlášky soutěžních
kolektivů; razítka obcí či obecních úřadů na přihláškách nejsou podmínkou
= zpráva OORP – viz příloha zpravodaje; prosba o doplnění jména preventisty obce či SDH na
zadní stranu tiskopisu „Hlášení o činnosti SDH“; pokud preventista není napište „preventista
není zřízen“
= zpráva OKRR (předseda br.Konar) – rada pracuje v nezměněném obsazení; postupně během roku se
účastnila jednání OOR; pravidelně se účastní jednání VV OSH; uspořádala školení pro hospodáře
SDH okresu Ol.; řešila 2 stížnosti dnes již bývalého člena daného SDH; vyzvala VV OSH
k dodržování vydaných termínů pro SDH v rámci OSH (termíny placení čl.příspěvků, odevzdání
výsledků okrskových kol, odevzdávání přihlášek na okresní kolo v PS atd.) a dořešení otázky zrušení
SDH, které dlouhodobě neplní své povinnosti nebo nemají zaplaceny členské přípěvky a toto
předložit Shromáždění zástupců SDH okresu Ol.; jednotliví členové rady jsou zváni a navštěvují
různé akce pořádané SDH či OSH; nyní nás čeká kontrola dotací, které se na sklonku roku uzavírají
= oznámení o podání písemné žádosti II.náměstkyně OSH Ol. s. Mgr. Vystrčilové o uvolnění z funkcí
náměstkyně a členky VV OSH Ol. k datu 31.12.2008; návrh VV OSH Ol. je takový, že nebudou
provedeny doplňovací volby, neboť za rok nás již čeká příprava Okresního shromáždění delegátů,
ale záleží na Vás jak se vyjádříte Vy
-starosta OSH „Marcele musím poděkovat, protože odvedla na OSH kus dobré práce“
- hodně málo okrsků (jen 3 okrsky) odevzdává zápisy z jednání okrsků na OSH, nutno zřídit nápravu
= co náš čeká:
- 18.12. předávání techniky HZS ČR na Horním náměstí v Olomouci, předáváno okolo 60 hasičských
aut různých typů
ad. 6.
= s. Miluše Soušková - pracovnice sekretariátu OSH Olomouc
Seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za rok za I-VI/2008 (viz příloha zpravodaje). Přesná podoba
čerpání 2008 bude známa po ukončení roku a jeho finanční uzávěrce.
= dotazy ze strany zástupců SDH nebyly vzneseny
ad. 7.
= přestupy závodníků – o přestup žádá samotný závodník a to ÚORV, o žádosti rozhoduje místo
trvalého bydliště (pokud je místo trvalého bydliště v jiném okrese než samotný SDH ve kterém
působí je nutno podat žádost o přestup, i když z daného SDH nikdy nevystoupil) podrobnosti
naleznete ve Směrnicích hasičských soutěží - čl.7, odst.4.
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= sloučení okrsků – stále více dotazů na sloučení okrsků v závislosti pořádání okrskových kol v PS –
VV OSH sloučení okrsků nebude bránit podmínkou je odevzdání písemného stanoviska všech
dotčených sborů a prezenční listiny se zápisem z jednání o sloučení do kanceláře OSH Ol.
= složky okrsku obsahují:
- registrační list okrsku – pro případ nově vzniklých okrsků v rámci jejich sloučení
- protokol o ukončení právního vztahu s SH ČMS – tiskopis pro zrušení SDH, které dlouhodobě neplní
své povinnosti anebo samo žádá o zrušení, v případě použití nutnost odevzdat na OSH Ol.
- pozvánka s přihláškou OORM na školení vedoucích a rozhodčích MH, které proběhne 28-29.3.2009
v Jánských Koupelích.
- nabídka SH ČMS – získání odbornosti Hasič I-III. stupně a Strojník I-III. stupně
- přístupovou listinu do Unie nestátních neziskových organizací, v případě kontaktovat Mgr.
M.Vystrčilovou
- nabídku upomínkových předmětu s tématikou SH ČMS, lze objednat i telefonicky na OSH Ol.
- stejnokrojový předpis – platnost světle modrých uniforem končí 31.12.2010, v platnosti budou jen
tmavě modré uniformy se stejně zbarvenými výložkami a kravatou
- technika SDH x obce – je nutností si v tom udělat pořádek a neprodávat techniku v domnění že je
SDH, přičemž skutečnost je jiná (většina techniky je ve vlastnictví obcí)
- materiály pro odbornou přípravu JPO kat. II a III. – je připravena na HZS Olomouc u nprap.Vilímka,
ale zástupci jednotek si ji nevyzvedávají – napravte tuto skutečnost
- předání Poděkování starosty SH ČMS jednotlivcům i SDH za pomoc při organizaci MČR v PS
v Přerově, velmi příznivé hodnocení na průběh MČR od samotných závodníků i sdružení
= slovo plk.Ing.Kolaříka (zástupce HZS Olo.) - děkuje jménem svým i jménem HZS Ol. kraje za
vzájemnou spolupráci při mnoha akcích; spolupráce která je v dnešní době nastavena tady ještě
nikdy nebyla na takové úrovni; je patrné zvyšování úrovně JPO SDH, kterým přispívá i provedená
školení na stanicích či ve voj. prostoru Libavá; všemu přispívá i fakt většího toku financí z krajského
úřadu či ministerstva nebo obcí; vystrojení JPO kat. V se dle informací do konce roku nestihne, bude
zde nějaké zpoždění; k účasti závodníků z řad HZS na soutěžích SH ČMS – my jako HZS do toho
zasahovat nebudeme je to věc pouze a jen SH ČMS a jejich členství v daných SDH; popřání hezkých
Vánoc, Pf 2009
= br. Mácha:
- kalendář soutěží 2009 bude sestaven jen z údajů které budou na sekretariátu OSH odevzdány do
22.12.2008
- ve zpravodaji je i seznam rozhodčích s platným průkazem rozhodčího, pokud jsou tam chyby pošlete
mi opravy a já je souhrně předám na HZS Ol. nprap. Vilímkovi
- postup SDH na okresní kolo – vítěz okrsku nebo složený tým z SDH v okrsku působících, odevzdání
výsledků s přihláškami na OSH spolu s 1000,-Kč, po odevzdání těchto podkladů obdrží teprve
přihlášku na okresní kolo a po účasti soutěžního kolektivu na okresním kole jim bude (popřípadě
okrsku) 1000,- Kč vráceno (týká se soutěžních kolektivů mužů)
= br. Zatloukal:
- povinné ručení u HVP a.s. – pro zaslání formuláře stačí napsat email na mou adresu zato@volny.cz;
jsou zde velmi zajímavé ceny pro dobrovolné hasiče
- hasičská olympiáda CTIF Ostrava 2009 – pokud máte zájem se stát dobrovolníky při organizaci stačí
se jen přihlásit, přihláška je i na www.dh.cz
ad. 8. Návrh na usnesení ( viz. oddíl pod zápisem)
Pro: 77
- hlasování o přijetí usnesení
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Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 9.
Závěrem všem přítomným starosta OSH Olomouc popřál pevné zdraví, spoustu sponzorů, přízeň
obecních úřadů.. Zároveň všem sborům poděkoval za jejich celoroční práci. Poděkoval i HZS Ol. kraje
a krajskému úřadu za podporu při činnosti.

V Olomouci 22. listopadu 2008
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

br. Antonín Zatloukal

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

Ověřovatelé zápisu : br. Jaroslav Žitný

…………………………………..

br. Mgr. Alois Švancara

…………………………………..
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Usnesení Shromáždění zástupců sborů okresu Olomouc
konané dne 22. listopadu 2008 ve Skrbeni
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá shromáždění představitelů sborů
okresu Olomouc toto usnesení:
Shromáždění zástupců sborů:
I. bere na vědomí:
a)
zprávu o plnění usnesení ze SZS OSH Ol. za rok 2007
b)
informaci starosty OSH o rozsahu pojištění členů sdružení HVP a.s.
c)
pokyny pro zabezpečení VVH SDH a VVH okrsků
d)
žádost s. Mgr. M. Vystrčilové (členka VV OSH a II.náměstkyně starosty OSH) o uvolnění z
funkcí k 31.12.2008
e)
ocenění jednotlivců a SDH za příkladnou práci při zajišťování MČR v PS v Přerově
II. schvaluje
a)
zprávu sekretariátu OSH Ol. se změnou ve 2. odstavci 8-mé odrážky … ukončení členství
SDH, které dlouhodobě a trvale neplní základní povinnosti k 31.12.2008 vyškrtnout SDH
Rataje. Ukončení členství k 31.12.2008 těmto SDH: Bezděkov, Krčmaň, Mladějovice,
Samotišky, Vsisko, Bystročice, Dolní Sukolom, Chudobín, Štarnov, Nová Ves, KožušanyTážaly, Mrsklesy, Bystrovany, Želechovice a Přestavlky.
b)
program, návrhovou komisi, zapisovatele, ověřovatele a skrutátory dnešního jednání
c)
čerpání rozpočtu OSH Olomouc od 1.1.2008 do 30.6.2008
d)
zprávu o činnosti OORV za rok 2008
e)
zprávu o činnosti OORM za rok 2008
f)
zprávu o činnosti OORP za rok 2008
g)
zprávu OKRR OSH Ol.
h)
doporučení VV OSH SZSDH nedoplňovat uvolněnou funkci 2.náměstka a člena VV OSH
Ol.
III. ukládá:
1/08 Odevzdat „Hlášení o činnosti za rok 2008“ a splnit odvod členských příspěvků na rok 2009.
Odpovídá: starosta SDH
Termín: do 31.1.2009
2/08

Odevzdat přílohu k Registračnímu listu jen pokud došlo ke změně ve složení Výboru SDH.
Odpovídá: starosta SDH
Termín: do 31.1.2009

3/08

Starostovi OSH ČMS informovat SDH Pňovice, Rybníček, Čechovice, Červená Lhota splnit
základní povinnosti SDH do 31.12.2008. Pokud tak neučiní, bude jim členství ukončeno.
Odpovídá: starosta OSH
Termín: do 5.12.2008

4/08

Průběžně aktualizovat evidenci členské základny vedenou OSH při úmrtí členů starších 60-ti
let a více prostřednictvím e-mailu osh.olomouc@seznam.cz nebo na tel. 728 173 862
Odpovídá: starosta SDH
Termín: trvale
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5/08

Zasílat na OSH Ol. zápisy z okrskových schůzí.
Odpovídá: starosta okrsku
Termín: trvale

6/08

Informovat členskou základnu SDH o průběhu jednání a jeho závěrech
Odpovídá: starosta SDH
Termín: nejbližší výborová schůze sboru nebo VVH SDH
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