Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
konaného 31. října 2009 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 14.3.2009
5. Zpráva OSH Olomouc (zpráva sekretariátu OSH, zprávy OOR)
6. Čerpání rozpočtu za 1.pololetí 2009 + zpráva OKRR
7. Příprava Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc
8. Diskuse + předání poděkování
9. Usnesení
10. Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. starosta OSH br. Sýkora Luděk, přivítal plk.ing. Karla Kolaříka,
I.náměstka starosty OSH Olomouc, vedoucí OOR, předsedu OKRR br. Jana Konara a všechny
přítomné představitele SDH okresu Olomouc. Omluvil nepřítomné členy V OSH Ol.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 106 zástupců sborů okresu Ol. (v okrese Ol. je 137 SDH) a 7
členů VV OSH Olomouc. Pro hlasování tedy 107 hlasů (106 zástupců SDH + starosta OSH).
Shromáždění je tedy usnášeníschopné!
Uctění minutou ticha zemřelé členy SH ČMS.
ad. 2.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:

Pro: 107

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
- Volba návrhové komise:

za VV OSH: br. Ing. František Faltýnek
za OKRR OSH: br. Ing. Miroslav Zlámal
za SDH Pískov: br. Alois Obšil
za SDH dub n/M.: br. Josef Bola
za SDH Černovír: br. Petr Lichtblau
= Schválení návrhové komise:
Pro: 107

- Skrutátory navrženi: dle řad stolů: br. Mgr. A.Švancara, A. Glír, P. Michailidis, Ing. M. Babušek
= Schválení skrutátorů:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad. 4.
Přečteno usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu ze 14.3.2009 s konstatováním, že nebyly
splněny body v oddílu „3) ukládá“ a to „Všem SDH do 30.5. 2009 nahlásit preventistu sboru –
odpovídá starosta SDH“ a „Všem SDH do 30.9. 2009 nahlásit zájemce o doplnění odbornosti Hasič
III. – odpovídá starosta SDH“, proto se tímto tématem budeme zabývat i dnes.
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ad. 5.

= Zpráva sekretariátu přečetl a rozebral starosta OSH br. Sýkora
- Přečten výčet nejdůležitějších akcí v roce – povodně po přívalových srážkách, propagační jízda SH
ČMS, hasičská olympiáda CTIF Ostrava 2009 (z okresu Ol. jako jeden ze 4 českých rozhodčích br.
Roman Mácha, trenéři reprezentace žen ČR manželé Michailidisovi), MĆR družstev SH ČMS (ženy
Mor. Beroun v celkovém hodnocení 4.místo),
- Příloha zprávy – termíny konání důležitých akcí pro rok 2010; po SDS okresu Ol. (volby nových
orgánů OSH Ol.) mohou proběhnout nepatrné změny
- zpráva OORV – podrobně zpracovaná zpráva i s procentickou účastí jednotlivých členů na jednáních
rady, termín poháru hejtmana 25.10.2010, viz příloha zpravodaje 2/2009
- zpráva OORM – zpráva o celoročním práci rady, rozdělená dle jednotlivých měsíců, viz příloha
Zpravodaje 2/2009
- zpráva OORP – zpráva o celoročním práci rady, viz příloha zpravodaje 2/2009
= Shromáždění starostů OSH Přibyslav
- dotace z MŠTV a z MV budou v roce určitě v menší míře
- centrální evidence SH ČMS, která má být od 1.1.2010 spuštěna
- termín sjezdu SH ČMS 3-4.7.2010 v Ostravě, očekává se 360-380 delegátů
- dodnes není znám pořadatel MČR družstev SH ČMS v PS pro rok 2010, OSH Olomouc a KSH Ol.
nabídku odmítlo; v našem případě přichází pořadatelství v úvahu v roce 2013 (60. výročí těchto
mistrovství, které započalo právě v Olomouci)
= Stěhování sekretariátu OSH Ol.
- nová kancelář se bude nacházet v budově železniční polikliniky naproti hlavnímu vlakovému nádraží
(Jeremenkova 1056/40, 772 00 Olomouc) vstupní dveře do budovy se nachází vlevo vedle průchodu
mezi ulicemi Kosmonautů a Smetanova (naproti vchodu se nachází autobusová zastávka
Kosmonautů); sekretariát zde bude otevřen od 1.1.2010, sekretariát na současném místě bude otevřen
do 30.11.2009
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
schválení stěhování:
Zpravodaj 2/2009 dále obsahuje:
- Zabezpečení VVH SDH, VVH okrsků včetně termínů konání – dle přiloženého doporučení SH ČMS
- Program činnosti SH ČMS na roky 2010-2015 – příloha zpravodaje; veškeré náměty na změny
- Zprávu o VVH – zprávu nutno odevzdat s Hlášením o činnosti SDH do 31.1.2010
- Hlášení o činnosti SDH – odevzdat ve stanoveném termínu a to do 31.1.2010 – 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 vlastnoručními
podpisy a všemi razítky SDH odevzdat na OSH
- Informace o hospodářských výsledcích HVP a.s., VPO a.s. a Fire edit s.r.o.
VPO a.s. – majetek společnosti rozprodán a dluhy poplaceny; ke konci roku na vlastní žádost
odstupuje krizový management společnosti, proto bude proveden kompletní a nezávislý audit
- Dotace občanské vybavenosti a budov hasičských zbrojnic – dotační titul bude probíhat i v roce 2010
kontaktní osoba Ing. Monika Němečková-Homolková
- Český den proti rakovině 2010 – v rámci republiky se do projektu zapojilo 22 sborů
- Návrh na udělení vyznamenání – na OSH posláno mnoho návrhů, které se nezakládají na pravdě
(není možno aby u medaile sv. Floriána (dříve odznak) bylo napsáno rok udělení 1995, když odznak
vznikl v roce 2000; takový návrh nelze na vyšší stupně sdružení zaslat !!!!)
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- Hlášení pojistné události – v rámci ČR odhaleny podvody, když bylo požadováno odškodnění úrazů,
které se nestali v rámci činnosti SH ČMS, ale při jiných sportovních událostech (fotbal)
- Pozvánka na školení hospodářů a revizorů
- Pozvánka ke zkouškám odznaku odbornosti Hasič III.
ad. 6.
Zprávu o čerpání rozpočtu rozebral předseda OKRR br. Jan Konar
Seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu za rok za 1.pol roku 2009 (viz příloha zpravodaje). Přesná
podoba čerpání 2009 bude známa po ukončení roku a jeho finanční uzávěrce.
- dotazy ze strany zástupců SDH nebyly vzneseny
= zpráva OKRR (předseda br.Konar) – Radu na vlastní žádost opustil br. Fr. Muzikant a zdravotní
problémy znemožňují pracovat i br. Pečovi, přesto se rada pravidelně scházela a plnila úkoly
stanovené dle plánu počátkem roku. Provedli jsme kontrolu měsíčních uzávěrek, čerpání dotací,
evidencí členské základny, účastníme se inventarizací a další kontrolní a revizní práce včetně termínů
plnění usnesení. Předseda rady se účastní i zasedání OOR a VV OSH Ol..
Setkali jsme se i s neznalostí Souboru předpisů SH ČMS, kdy byly na okresním kole při prezenci
předloženy členské průkazy, jejichž platnost skončila v roce 1991 (před 18 lety !!!). Překvapila nás i
neúčast sborů na okrskových soutěžích a následná snaha o dodatečné dopsání na výsledkovou listinu
(to už jsme klesli na samé dno svého hasičského charakteru !!!). Otevřeně se ptáme proč ?
Dlouhodobým nešvarem je neplnění přijatých usnesení jako např. z jarního SPS okresu ohledně
nahlášení preventistů a to do 31.5.2009, ale dle sdělení vedoucího OORP bylo nahlášeno jen 37 jmen a
ostatní se tváří jako by se jich úkol netýkal.
ad. 7.
- do 30.9. byl termín podání žádosti o pořádaní SDS okresu Ol. 2010 ve spolupráci s OSH Ol., ale do
dnešního dne se nikdo nepřihlásil (kdo bude mít zájem ať zavolá a podá písemnou žádost)
- VV předkládá návrh na konání tohoto Shromáždění delegátů okresu Ol. na 27.března 2010
- nutné je, aby delegát na Shromáždění byl VVH sboru schválen,jinak mu nebude umožněno hlasování
- všechny potřebné materiály z okrsku (VVH okrsku) odevzdat do 28.2.2010 na OSH Ol., aby mohla
proběhnout 9.3.2010 odborná konference OORP
11.3.2010 odborná konference OORM
16.3.2010 odborná konference OORV
- návrh, aby návrhy na všechny funkcionáře OSH Olomouc proběhly okrskovým systémem (kandidáty
navrhuje okrsek, ze všech členů okresního sdružení hasičů)
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh, aby VV OSH Ol. byl volen jako 13-ti členný (12 členů + starosta OSH = 13)
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh, aby VV OSH Ol. byl volen jako 9-ti členný
schválení návrhu:
Pro: 4
Proti: 103
Zdržel se: 0
- návrh, aby OORV byla 7-mi členná
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh, aby OORM byla 9-ti členná
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh, aby OORP byla 5-ti členná
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh, aby OKRR byla 7-mi členná
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- volba náměstků, tak aby byli součástí VV OSH (určení náměstků si provede starosta OSH)
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- dle stanov samostatně volit předsedu kontrolní a revizní rady, samostatně volit členy OKRR
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- návrh samostatně volit starostu OSH a 12 členů VV OSH, z něhož starosta OSH vybere 3 náměstky.
schválení návrhu:
Pro: 107
Proti: 0
Zdržel se: 0
- návrh, aby každý sbor měl ze svých řad 1 delegáta na okresní SDS
ad. 8.
- předání Poděkování hejtmana kraje za práci při letních povodních sborům, které se neúčastnili
slavnostního předávání; jsou to SDH z Bohuňovic, Topolan, Velkého Újezdu a Červenky
= br. Mácha:
- kalendář soutěží na rok 2010 bude sestaven jen z údajů, které budou v tištěné podobě doneseny na
sekretariát OSH Ol. do 31.12.2009
= slovo plk.Ing.Kolaříka (zástupce HZS Ol.)
- odpověděl na dotazy z jarního shromáždění ze Skrbeně; poděkoval za práci při povodních po
přívalových srážkách
- odškodnění za úmrtí člena JSDH při zásahu je řešena ve dvou liniích, obě dle zákona o požární
ochraně, jednou prostřednictvím HZS kraje a jednou prostřednictví Ministerstvem vnitra; vždy se při
těchto událostech ukazuje jak je důležitě mít v pořádku dokumentaci o jednotce SDH (zřizovací
listinu, dekret jmenování velitele, zdravotní prohlídky atd.)
- v příštím roce budou i částečně kráceny státní dotace, krajské dotace o těch nemáme zatím informace
- poděkoval za spolupráci se SDH při sportovních akcích, popřál do roku 2010 mnoho úspěchů
= dotaz br. Urbánek SDH Hynkov – pan hejtman na jarním shromáždění slíbil zprostředkovat jednání
mezi zástupci obcí či sborů a společností Povodí Moravy ohledně povodní a povodňových plánů, do
dnešního dne se tak nestalo
- odpovídá plk. Ing. Kolařík – nemohu mluvit za hejtmana Ing. Tesaříka, ale tuto skutečnost mu
připomenu
= dotaz br. Navrátil Ant. SDH Olomouc-město – kde má být na brigadýrce umístěn znak SH ČMS
- odpovídá starosta OSH – na mužské vycházkové čepici je odznak připevněn na okolku čepice nad
středem štítku, nebo pokud má okolek možnost letní úpravy, pak je odznak na čepici připevněn nad
okolek nad středem štítku
ad. 9. Návrh na usnesení ( viz. oddíl pod zápisem)
- hlasování o přijetí usnesení
Pro: 107

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 10.
Závěrem všem přítomným starosta OSH Olomouc poděkoval za jejich celoroční práci, poděkoval i
HZS Ol. kraje a krajskému úřadu za podporu při činnosti.

V Olomouci 5. listopadu 2009
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..
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Usnesení Shromáždění představitelů sborů okresu Olomouc
konaného 31. října 2009 ve Skrbeni
Na základě jednání shromáždění představitelů SDH a po doplnění připomínek z diskuse se jednání
představitelů okresu Olomouc usnáší takto :
1. Schvaluje :
- Navržený program jednání Shromáždění.
- Složení návrhové komise : předseda - Ing. František Faltýnek, členové – Ing. Miroslav Zlámal, Alois
Obšil, Petr Lichtblau, Josef Bola.
- Zprávu o čerpání rozpočtu OSH za období leden - červen 2009.
- Stěhování sídla (kanceláře) OSH Olomouc součastně KSH Olomouc schváleno
- Termín shromáždění delegátů OSH na den 27.3. 2010. Starosta OSH je pověřen zajistit místo konání
a toto včas oznámit všem SDH.
- Návrhy kandidátů do VV OSH provést okrskovým systémem.
- Způsob volby starosty OSH a VV OSH provést následovně:
- samostatně volit starostu OSH a 12 členů VV OSH, z něhož starosta OSH vybere 3 náměstky.
- samostatně volit předsedu kontrolní a revizní rady.
- samostatně volit členy OKRR.
- Složení VV OS členit následujícím způsobem :
- VV OSH
- Okresní kontrolní a revizní rada
- Okresní odborná rada velitelů
- Okresní rada mládeže
- Okresní rada prevence

13 členů
7 členů
7 členů
9 členů
5 členů

2. Bere na vědomí :
- Zprávu OSH za uplynulé období jako celek.
- Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého SPS okresu.
- Oznámení starosty OSH o tom, že kancelář sekretariátu bude v současných prostorech do 30.11.2009.
Od 1.1.2010 bude dislokován do prostor železniční polikliniky, na adrese Jeremenkova 1056/40,
772 00 Olomouc
- Zprávu o činnosti Okresní a revizní rady OSH Olomouc za uplynulé období.
3. Ukládá:
- Všem sborům zajistit řádný průběh VVH, a to nejpozději do 31.1. 2010. Na VVH zvolit po jednom
delegátu a zajistit jeho účast na okresním shromáždění delegátů.
- Zajistit a provést VVH všech okrsků OSH nejpozději do 28.2. 2010.
- SDH řádně a pravdě odpovídajícími údaji vyplnit Hlášení o činnosti sboru za rok 2009 a na OSH
odevzdat společně s členskými příspěvky do 31.1. 2010.
- Sbory, které pořádají soutěže, odevzdat plánované termíny soutěží v tištěné podobě nejpozději do
31.12. 2009 do kanceláře OSH.
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