Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc
konaného dne 21. března 2015 v Příkazích

SD SDH okresu Olomouc zahájeno v 810 hod. SD SDH svoláno na základě usnesení
shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc z 15. 11. 2014.
ad 1 + ad 2)
Zahájení provedeno řídícím SD SDH br. Ing. Lukášem Pluháčkem.
Přivítání všech delegátů a hostů.
dle prezenční listiny (97 delegátů)
Přítomni:
Předseda OKRR br. Jan Konar oznámil, že v okrese Olomouc je registrováno 137 SDH,
přítomno 97 delegátů, což činí 71,0% účast a proto je shromáždění delegátů usnášeníschopné.
Navržený program shromáždění:
1) zahájení, volba pracovních komisí, pracovního předsednictva a zapisovatelů,
2) schválení programu, volebního a jednacího řádu,
3) zpráva o činnosti OSH za uplynulé období a hlavní směry činnosti pro další období,
4) zpráva okresní kontrolní a revizní rady,
5) slovo hostů, diskuse,
6) volba starosty, náměstků starosty, dalších členů výkonného výboru, předsedy a členů
OKRR,
7) volba delegátů na sjezd SH ČMS,
8) volba delegátů na SD OSH,
9) návrhy kandidátů do funkcí ve vyšších orgánech SH ČMS,
10) projednání a schválení usnesení z jednání,
11) závěr.
Hlasování o přijetí programu:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0

= návrh složení mandátová komise:
- předsedou komise navržen předseda OKRR br. Jan Konar, členy mandátové komise navrženi
členové OKRR a to br. M. Vysloužil, br. Z. Cenkl, br. J. Pelc
Hlasování o členech mandátové komise:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
Složení mandátové komise: br. Jan Konar - předseda komisí (SDH Svésedlice)
br. Zbyněk Cenkl (SDH Bohuňovice)
br. Milan Vysloužil (SDH Horka n/M.)
br. Josef Pelc (SDH Benkov)
= návrh na složení návrhová komise:
- předsedou komise navržen br. Mojmír Dostál, členy komise navrženi br. Květoslav Smrček,
br. David Gbelec, br. Ing. František Faltýnek
Hlasování o členech návrhové komise:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 1
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Složení návrhové komise: br. Mojmír Dostál - předseda komise (SDH Blatec)
br. Květoslav Smrček (SDH Šumvald)
br. David Gbelec (SDH Senice na Hané)
br. Ing. František Faltýnek (SDH Střížov)
= návrh na složení volební komise:
navrženi - br. Ing. Marek Sobek jako předseda komise, br. Zdeněk Vymětal, br. Bc. Miroslav
Metlík, br. Jaroslav Maitner, br. Květoslav Zabák, br. Ing. Miloslav Zlámal, br. Miloš Jelínek
Hlasování o složení volební komise:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 1
Složení volební komise:

br. Ing. Marek Sobek (SDH Bělkovice-Lašťany)
br. Zděněk Vymětal (SDH Dolany)
br. Bc. Miroslav Metlík (SDH Babice)
br. Ing. Miroslav Zlámal (SDH Hlubočky-Ves)
br. Květoslav Zabák (SDH Jívová)
br. Jaroslav Maitner (SDH Troubelice)
br. Miloš Jelínek (SDH Olomouc-Černovír)

= návrh na složení předsednictva SD SDH okresu:
navrženi - se. Vlastimila Švubová, br. Ing. Martin Žouželka, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel
Šmoldas
Hlasování o složení předsednictva:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
= návrh na zapisovatele SD SDH:
- navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
Hlasování o zapisovateli:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
= návrh na ověřovatele zápisu z SD SDH:
- navrženi br. Petr Kohoutek (SDH Loučany), br. Jindřich Navrátil (SDH Liboš)
Hlasování o ověřovatelích zápisu:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
- připomínka předsedajícího k přihlášce do diskuse, která je v rozdaných složkách a do diskuse
je nutné se přihlásit
= přečten návrh jednacího řádu
- viz. příloha č.1
Hlasování o znění jednacího řádu:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
= přečten návrh volebního řádu
- viz. příloha č.2
Hlasování o znění volebního řádu:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 3)
- slovo starostky se. V. Švubové – představení zprávy o činnosti OSH za uplynulé období (viz.
příloha č. 3) a představení hlavních směrů činnosti OSH pro další období (viz. příloha č. 4)
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Hlasování o návrhu představení hlavních směrů činnosti OSH pro další období:
Pro: 97
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 4)
- slovo předsedy OOKR br. J. Konara – zpráva OOKR (viz. příloha č. 5)
ad 5)
- předsedající SD SDH postupně předal slovo hostům, kteří poděkovali za pozvání, za
odvedenou práci; ocenili vstřícný přístup státu, kraje a měst k dobrovolným hasičům ať už
podporou nákupu techniky, podporou pořádání kulturních akcí či podporou vlastní lidské
spolupráce.
Postupně řečnili senátor Ing. M. Tesařík, poslanec PČR Ing. R. Váňa, hejtman OLK Ing. J.
Rozbořil, ředitel HZS OLK plk. Ing. K. Kolářík, náměstek primátora SmOl. Ing. M. Major
MBA., náměstek starosty SH ČMS Ing. J. Karger, starosta KSH OLK br. Ing. J. Brabec,
starosta OSH Šumperk br. Ing. J. Ošťádal, místostarosta obce Příkazy J. Škrabal, náměstek
starostky OSH Olomouc br. Ing. J. Kropáč, zástupce HVP a.s. Bc. K. Neuwirthová
- úprava počtu hlasujících delegátů (odchod 1 delegáta) = 96 delegátů
ad 6)
= veřejná volba starostky OSH Olomouc – dle doručených návrhů na sekretariát OSH
navržena pouze se. Vlastimila Švubová (SDH Medlov)
- představení kandidátky předsedajícím, vlastní slovo kandidátky (představení svého programu
pro další volební období)
Hlasování o funkci starostky OSH Olomouc:
Pro: 95
Proti: 0
Zdrželi: 1
se. V. Švubová zvolena starostkou OSH Olomouc
= veřejná volba předsedy OORR OSH Olomouc – dle doručených návrhů na sekretariát OSH
navržen pouze br. Jan Konar (SDH Svésedlice)
- představení kandidáta předsedajícím
Hlasování o funkci předsedy OKRR OSH Olomouc:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
br. J. Konar zvolen předsedou OKRR OSH Olomouc
= představení navržených kandidátů do VV OSH Olomouc:
- br. Petr Bartuňek (SDH Troubelice)
- br. Ing. Zbyněk Brázdil (SDH Hlubočky)
- br. Jiří Čepelák (SDH Velká Bystřice)
- br. Ing. David Číhal (SDH Myslechovice)
- br. Ing. František Faltýnek (SDH Střížov)
- br. Jaroslav Jureček (SDH Skrbeň)
- br. Ladivlav Komínek (SDH Olomouc-Topolany)
- br. Ing. Jiří Kropáč (SDH Olomouc-Černovír)
- br. Tomáš Otruba (SDH Náměšť na Hané)
- br. Ing. Lukáš Pluháček (SDH Ješov)
- br. Květoslav Smrček (SDH Šumvald)
- br. Karel Šmoldas (SDH Příkazy)
- br. Mgr. Alois Švancara (SDH Drahanovice)
- br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
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= představení navržených kandidátů do OKRR OSH Olomouc:
- br. Zbyněk Cenkl (SDH Bohuňovice)
- se. Petra Gbelcová (SDH Senice na Hané)
- se. Věra Machačová (SDH Uničov)
- br. Josef Pelc (SDH Benkov)
- se. Čestmíra Spurná (SDH Náměšť na Hané)
- br. Jan Stratil (SDH Náměšť na Hané)
- se. Eva Šišková (SDH Velký Týnec)
- br. Milan Vysloužil (SDH Horka nad Moravou)
= vlastní volba VV a členů ORR OSH Olomouc
Výsledky voleb členů VV OSH Ol.
- všechny odevzdané hlasovací lístky (96ks) byly platné
- br. Ing. Lukáš Pluháček
92 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Ing. Martin Žouželka
91 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Ing. David Číhal
83 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Ing. Zbyněk Brázdil
77 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Karel Šmoldas
73 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Tomáš Otruba
72 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Petr Bartuňek
71 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Jiří Čepelák
70 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Mgr. Alois Švancara
59 hlasů, zvolen jako člen VV OSH Olomouc
- br. Ing. Jiří Kropáč
35 hlasů
- br. Květoslav Smrček
34 hlasů
- br. Ing. František Faltýnek
33 hlasů
- br. Jaroslav Jureček
19 hlasů
- br. Ladislav Komínek
17 hlasů
Výsledky voleb členů OKRR OSH Ol.
- jeden odevzdaný hlasovací lístek byl neplatný, odevzdáno 96ks lístků
- se. Petra Gbelcová
91 hlasů, zvolen jako člen OKRR OSH Olomouc
- br. Zbyněk Cenkl
83 hlasů, zvolen jako člen OKRR OSH Olomouc
- br. Milan Vysloužil
82 hlasů, zvolen jako člen OKRR OSH Olomouc
- se. Eva Šišková
81 hlasů, zvolen jako člen OKRR OSH Olomouc
- se. Čestmíra Spurná
78 hlasů, zvolen jako člen OKRR OSH Olomouc
62 hlasů, zvolen jako člen OKRR OSH Olomouc
- se. Věra Machačová
- br. Josef Pelc
46 hlasů
- br. Jan Stratil
30 hlasů

= volba pracovní pozice vedoucí sekretariátu OSH Olomouc, navržena se. V. Švubová
Hlasování o pracovní pozici vedoucí sekretariátu OSH Olomouc:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
= volba náměstků starostky OSH Olomouc, navrženi jako:
- I. náměstek starostky - br. Ing. Martin Žouželka
- II. náměstek starostky - br. Ing. Lukáš Pluháček
- III. náměstek starostky - br. Roman Mácha (SDH Velký Týnec)
Hlasování o volbě náměstků starostky OSH Olomouc:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
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= návrh na potvrzení vedoucích OOR při OSH Olomouc, kteří byli zvoleni na jednotlivých
ustavujících jednáních OOR:
vedoucí OORV – br. Roman Mácha
vedoucí OORM – se. Lenka Trnková (SDH Náměšť na Hané)
vedoucí OORP – br. Mojmír Dostál (SDH Blatec)
Hlasování o potvrzení vedoucích OOR OSH Olomouc:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 7)
= volba delegátů OSH Olomouc na sjezd SH ČMS:
se. V. Švubová, br. Ing. M. Žouželka, br. R. Mácha, br. D. Ćíhal, br. M. Dostál – jako delegáti
a br. J. Konar – jako případný náhradník delegáta
Hlasování o delegátech za OSH Ol na sjezd SH ČMS:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 8)
= volba delegátů OSH Olomouc na shromáždění delegátů OSH při KSH Olomouckého kraje:
se. V. Švubová, br. Ing. M. Žouželka, br. R. Mácha, br. Ing. L. Pluháček, br. M. Dostál – jako
delegáti, br. J. Čepelák, br. Ing. D. Číhal – jako případní náhradníci delegátů
Hlasování o delegátech za OSH Ol na SD OSH:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
ad 9)
= návrh na starostku KSH Olomouckého kraje – se. V. Švubová
Hlasování o podání návrhu na funkci starostky KSH Olomouckého kraje:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
= návrh na člena VV KSH Olomouckého kraje – br. Ing. M. Žouželka
Hlasování o podání návrhu na funkci člena VV KSH Olomouckého kraje:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0
= návrh na členy KOR při KSH Olomouckého kraje
KORP – br. M. Dostál
Pro:
KORV – br. R. Mácha
Pro:
KORM – se. L. Trnková
Pro:
Všechny návrhy na funkce členů KOR schváleny.

Proti: 0
Proti: 1
Proti: 0

Zdrželi: 0
Zdrželi: 0
Zdrželi: 0

= návrh na členy ÚOR
ÚORP – br. M. Dostál
Pro: 96
Proti: 0
ÚORV – br. R. Mácha
Pro: 95
Proti: 1
ÚORM – se. M. Sobotková (OSH Šumperk)
Pro: 88
Proti: 0
VV SH ČMS - br. J. Zips (OSH Prostějov)
Pro: 92
Proti: 0
Všechny návrhy na funkce členů ÚOR a člena VV SH ČMS schváleny.

Zdrželi: 0
Zdrželi: 0
Zdrželi: 8
Zdrželi: 4

ad 10)
= návrhovou komisí přednesen návrh usnesení
Hlasování o přijetí usnesení ze SD SDH OSH Olomouc:
Pro: 96
Proti: 0
Zdrželi: 0

V Příkazích 21.3.2015
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96
95
96

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

.............................................

Zápis ověřil: br. Petr Kohoutek

.............................................

br. Jindřich Navrátil

.............................................
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Usnesení Shromáždění delegátů SDH OSH Olomouc konaného dne
21. března 2015 v sále hotelu Záložna v Příkazích
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

BERE NA VĚDOMÍ
zahájení dnešního jednání
přivítání hostů
informace br. Konara, že dnešní jednání SD SDH OSH Olomouc je usnášení schopné
zprávu o činnosti OSH Olomouc za roky 2010 až 2015
zprávu OKRR OSH Olomouc za roky 2010 až 2015
diskusní příspěvky hostů dnešního jednání SD OSH Olomouc
diskusní příspěvek delegáta dnešního jednání
diskusní příspěvek zástupce HVP a.s.
krátké představení všech kandidátů na volené funkce pro OSH Olomouc

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

POTRZUJE
se. Lenku Trnkovou ve funkci vedoucí OORM
br. Romana Máchu ve funkci vedoucí OORV
br. Mojmíra Dostála ve funkci vedoucí OORP
se. Vlastimilu Švubovou ve funkci vedoucího sekretariátu OSH Olomouc

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

SCHVALUJE
mandátovou komisi pro dnešní jednání SD SDH OSH Olomouc
návrhovou komisi pro dnešní jednání SD SDH OSH Olomouc
volební komisi pro dnešní jednání SD SDH OSH Olomouc
předsednictvo dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc
zapisovatele dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc
ověřovatele dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc
program dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc
volební řád pro dnešní jednání SD SDH OSH Olomouc
jednací řád pro dnešní jednání SD SDH OSH Olomouc
návrh programu činnosti SH ČMS OSH Olomouc pro období let 2015 až 2020
navrhnout na starostku KSH Olomouckého kraje se. Vlastimilu Švubovou
navrhnout na člena VV KSH Olomouckého kraje br. Ing. Martina Žouželku
navrhnout na člena krajské odborné rady velitelů br. Romana Máchu
navrhnout na člena krajské odborné rady mládeže se. Lenku Trnkovou
navrhnout na člena krajské odborné rady prevence br. Mojmíra Dostála
navrhnout na člena ústřední odborné rady velitelů br. Romana Máchu
navrhnout na člena ústřední odborné rady prevence br. Mojmíra Dostála
navrhnout na člena ústřední odborné rady mládeže se. Sobotkovou z OSH Šumperk
navrhnout na člena VV SHČMS br. Zipse z OSH Prostějov
usnesení z dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc

poděkování nově zvolené starostky, všem co pracovali v minulém volebním období ve VV a
odborných radách
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4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

ZVOLILO
starostkou OSH Olomouc se. Vlastimilu Švubovou
předsedou OKRR OSH Olomouc br. Jana Konara
členy výkonného výboru OSH Olomouc - zvoleni byli: Bartuněk Petr, Brázdil Zbyněk, Čepelák
Jiří, Ing. Číhal David, Otruba Tomáš, Ing. Pluháček Lukáš, Šmoldas Karel, Mgr. Švancara Alois
a Ing. Žouželka Martin
členy OKRR OSH Olomouc - zvoleni byli: Cenkl Zbyněk, Gbelcová Petra, Machačová Věra,
Spurná Čestmíra, Šišková Eva a Vysloužil Martin
náměstky starostky OSH Olomouc:
1. náměstek – Ing. Martin Žouželka
2. náměstek - Ing. Lukáš Pluháček
3. náměstek - Roman Mácha
delegáty na sjezd SH ČMS a to: se. Švubová, br. Žouželka, br. Mácha, br. Ing. Číhal, br.
Dostála, náhradníkem je: br. Konar
delegáty na SD OSH a to: se. Švubová, br. Žouželka, br. Pluháček, br. Mácha, br. Dostál,
náhradníky jsou: br. Ing. Číhal, br. Čepelák
vedoucí sekretariátu OSH Olomouc se. Vlastimilu Švubovou
UKLÁDÁ
delegátům dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc seznámit celou členskou základnu o
dnešním jednání a výsledku voleb - odpovídají: přítomni delegáti
volební komisi vystavit jmenovací dekrety pro zvolené funkcionáře OSH Olomouc odpovídají: volební komise a starostka OSH
nově zvolené starostce OSH Olomouc, svolat co nejdříve jednání nově zvoleného VV OSH
Olomouc - odpovídá: starostka OSH Olomouc

Za návrhovou komisi:
předseda komise Mojmír Dostál

…………………………………………

člen komise David Gbelec

…………………………………………

člen komise Květoslav Smrček

…………………………………………

člen komise Ing. Fr. Faltýnek

…………………………………………
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Příloha č.1

Jednací řád
Shromáždění delegátů SDH OSH Olomouc,
konané dne 21. března 2015 v sále hotelu Záložna v Příkazích.
Shromáždění delegátů sboru dobrovolných hasičů OSH Olomouc (dále jen SD SDH), je
svoláno na základě článku č. 67 Stanov SH ČMS odstavce 6. Shromáždění delegátů tvoří
delegáti zvoleni valnými hromadami sborů, jež působí v územním obvodu OSH, zasloužilý
hasiči, členi stávajícího VV OSH, kandidáti do VV OSH a OKRR a přizvaní hosté na základě
doporučení přípravné a organizační komise pro přípravu a zabezpečení SD SDH.
Okresní shromáždění delegátů SDH jedná a rozhoduje:
1) o zprávách týkajících se činnosti a hospodaření OSH
2) o zprávě OKRR
3) o zaměření činnosti sdružení v okrese
Okresní shromáždění delegátů SDH volí:
1) starostu OSH, náměstky starosty OSH a další členy VV OSH
2) předsedu a členy OKRR
3) kandidáty do vyšších orgánů SH ČMS
4) delegáty sjezdu SH ČMS a delegáty SD OSH Olomouckého kraje
Okresní shromáždění delegátů SDH potvrzuje:
1) vedoucí okresních odborných rad
2) vedoucí sekretariátu OSH
Na okresním shromáždění delegátů bude volen:
1) starosta OSH
2) 9 členů VV OSH
3) předseda OKRR
4) 6 členů OKRR
5) 5 delegátů a 2 náhradníky na SD OSH KSH
6) 5 delegátů a 2 náhradníky na V. sjezd SH ČMS
Schvalování jednotlivých bodů programu (hlasování) bude prováděno veřejným hlasováním
(zvednutím delegačního lístku) „Většinovým způsobem“. To znamená, že se předsedající,
případně předseda volební a návrhové komise bude ptát delegátů nejdříve – kdo je pro, kdo je
proti a kdo se zdržel hlasování.
Volba starosty OSH, předsedy OKRR a kandidátů do vyšších orgánů bude veřejná. Volba
členů VV OSH a členů OKRR bude provedena tajnou volbou. Tajné volby budou provedeny
dle pokynů volební komise. Všichni kandidáti budou představeni v doložených písemných
materiálech.
Delegáti SD SDH, kteří chtějí diskutovat, vyplní přihlášku do diskuse, do které napíší své
jméno a sbor, který zastupují. Stručně napíší téma svého diskusního vystoupení, které
odevzdají nejpozději do zahájení diskuze. Diskutující přednese svůj příspěvek na výzvu
předsedajícího z místa k tomu určenému. Doba trvání diskusního příspěvku bude určena před
započetím diskuse, podle počtu přihlášených. Každý delegát i host má právo přednést svůj
diskusní příspěvek. O pořadí diskutujících rozhoduje předsedající. Na jednotlivé diskusní
příspěvky bude odpovězeno buďto na místě nebo písemně na adresu diskutujícího, případně na
adresu sboru, který diskutující delegoval.
9

Předsednictvo a předsedající SD OSH si vyhrazuje právo přerušit diskutujícího
v průběhu jeho vystoupení a odebrat mu slovo:
-

bude-li vystupovat vulgárně nebo urážlivě
nebude-li diskutovat k uvedenému tématu
po uplynutí stanoveného časového limitu pro jeho diskusní příspěvek (pokud bude
stanoven). Na dokončení svého diskusního vystoupení obdrží diskutující jednu
minutu.

Tajné hlasování proběhne v přísálí (označení „Volební místnost“), kde bude umístěna volební
urna, do které se budou dávat všechny obálky s volebními lístky (obálky prosím nezalepujte).
Hlasovací právo na SD SDH OSH Olomouc mají delegáti s právem hlasovacím (tzn. ti, kteří
byli řádně na SD SDH zvoleni svými sbory na valných hromadách). Hosté (tj. všichni
ostatní) mají hlas poradní a tudíž nevolí a nehlasují.
Přípravná a organizační komise a pracovní předsednictvo si vyhrazují právo na změnu
v časovém rozvrhu SD SDH OSH Olomouc.
Žádáme delegáty SD SDH OSH Olomouc o dodržování časového rozvrhu, kázně a pokynů
pořadatelů v průběhu jednání SD SDH OSH Olomouc.

V Příkazích 21. března 2015

Organizační komise
SD SDH
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Příloha č.2

VOLEBNÍ ŘÁD
Shromáždění delegátů SDH OSH Olomouc
V sále hotelu Záložna v Příkazích
21. března 2015
Shromáždění delegátů SDH OSH Olomouc (dále jen SD SDH) je svoláno na základě článku č.
67 Stanov SH ČMS odstavce 6, písmena a). Delegáti SD SDH OSH Olomouc na tomto
shromáždění zvolí starostu OSH, 9 členů VV OSH, předsedu OKRR, 6 členů OKRR a
vedoucího sekretariátu OSH. Dále zvolí delegáty na SD OSH Ol. kraje, delegáty na V. sjezd
SH ČMS, který se bude konat 4. Července 2015 v Pardubicích.
Volební právo mají delegáti sborů, kteří byli řádně zvoleni na valných hromadách sborů .
Volba starosty OSH a předsedy OKRR bude provedena volbou veřejnou. Volba členů VV
OSH a členů OKRR bude provedena tajnou volbou (volebními lístky). Barevně rozlišené
volební lístky a obálka musí být opatřeny razítkem OSH Olomouc. Volební lístky jsou
sestaveny abecedně na základě předložených návrhů sborů v termínu, který byl schválen
shromážděním představitelů SDH dne 15. listopadu 2014 v Olomouci – Černovíře.
Každý kandidát může být navržen pouze do jedné funkce. V případě, že bude navržen na více
funkcí, bude napsán na volební lístek dle domluvy. Tento termín byl stanoven: nejpozději do
25. února 2015.
Volba delegátu na SD OSH Ol. kraje, V. sjezdu SH ČMS, náměstků starosty, vedoucího
sekretariátu a odsouhlasení vedoucích OOR bude provedena opačným většinovým způsobem (
viz. jednací řád).
V případě rovnosti dvou a více kandidátů na posledních místech rozhoduje o pořadí nižší
pořadové číslo na volebním lístku. Z volebního lístku budou před volbou vyškrtnuti ti
kandidáti, kteří této volbě nejsou přítomni a nejsou řádně omluveni (nemoc).
Každý delegát SD SDH při volebním aktu zaškrtne čtvereček před jménem vybraného
kandidáta do stanoveného počtu uvedeného na každém volebním lístku.
V případě, že bude zaškrtnuto více kandidátů, je volební lístek neplatný. Při zaškrtnutí
menšího počtu kandidátů je volební lístek platný.
Všichni kandidáti budou před zahájením voleb představeni. Kandidátu na dobrovolného
starostu OSH Olomouc, bude poskytnut čas v délce tří minut na představení svého programu,
kterým se bude ubírat OSH v případě jeho zvolení do této funkce.
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Způsob voleb
Volba starosty OSH
bude provedena veřejným hlasováním (tzv. aklamací). Zvolen bude kandidát, který získá
nadpoloviční většinu platných hlasů. V případě, že kandidát nezíská nadpoloviční většinu
platných hlasů, bude provedeno druhé kolo voleb starosty OSH. Ve druhém kole voleb bude
zvolen kandidát, který získá prostou většinu z odevzdaných platných hlasů.

Volba členů VV OSH v počtu devíti
bude provedena tajným hlasováním volebními lístky ze 14-ti kandidátů navržených na valných
hromadách sborů.
Návrh na volbu tří náměstků starosty OSH , navrhne starosta OSH z nově zvoleného VV OSH
přímo na SD SDH, po vyhlášení výsledků voleb a tyto budou zvoleni hlasováním delegátů.

Volba předsedy OKRR
bude provedena veřejným hlasováním (tzv. aklamací) z jednoho kandidáta navrženého na
valných hromadách. Zvolený kandidát musí získat nadpoloviční většinu platných hlasů.
V případě, že kandidát nezíská nadpoloviční většinu platných hlasů, bude provedeno druhé
kolo voleb předsedy OKRR OSH. Ve druhém kole voleb bude zvolen kandidát, který získá
prostou většinu z odevzdaných platných hlasů.

Volba členů OKRR v počtu šesti
bude provedena tajným hlasováním volebními lístky z osmi kandidátů navržených na valných
hromadách sboru.

Volba delegátů SD OSH Ol. kraje
bude provedena z nově zvolených členů VV OSH Olomouc v počtu pěti delegátů a dvou
náhradníků opačným většinovým způsobem (viz. jednací řád).

Volba delegátů V. řádného sjezdu SH ČMS
bude provedena z nově zvolených členů VV OSH Olomouc v počtu pěti delegátů a dvou
náhradníků opačným většinovým způsobem (viz. jednací řád).

Volba vedoucího sekretariátu
bude provedena většinovým způsobem (tzv. aklamací).

Potvrzení vedoucích OOR OSH Olomouc
bude provedeno opačným většinovým způsobem (viz. jednací řád) na základě volby
provedené na ustavujících shromážděních OOR OSH.
Všechny volební lístky a obálky musí být opatřeny razítky OSH Olomouc.
Volební lístky musí být vloženy v nezalepené obálce.
Volební lístky vhozené do volební urny volně budou neplatné.
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Příloha č.3

Vážení delegáti a delegátky, vážení hosté, dovolte mi, abych v krátkosti
zrekapitulovala činnost OSH Olomouc za uplynulé volební období a to od roku 2010 do roku
2015. V prvé řadě musím vzpomenout výbornou spolupráci s HZS, Olomouckým krajem a
SM Olomouc. Dovoluji si říci, že se tahle spolupráce každým rokem prohlubuje a zlepšuje.
Představitele těchto institucí můžete celoročně potkávat na našich akcích. Jde nám totiž všem
o stejnou věc a to pomoc potřebným a hlavně zlepšit podmínky nám hasičům. Nebudu se
rozepisovat o tom, že každý rok pořádáme Okresní kolo v PS, okresní kolo hry Plamen, Ligu
mladých hasičů, které se v loňském roce zúčastňovalo na 65 družstev, TFC, akce pro ZH,
účast na pietních akcích, setkání se starosty a veliteli okrsků atd. to jsou informace, které
všichni víte a již jste o nich slyšeli na SP SDH, které probíhají pravidelně 2x za rok na jaře a
podzim. Na těchto shromážděních jsme Vás také seznamovali a vyhodnocovali všechny členy,
kteří nás reprezentovali na republikových kolech soutěží například na Mistrovství ČR ve
vyprošťování, ale i na Mistrovství ČR v TFA. Také soutěže Dorostu, kde jsme měli své
zástupce z našeho okresu. Zde se předávaly vyšší vyznamenání našim členům. Spíš jsem se
zamýšlela nad tím, co se nám povedlo mimo našich každoročních činností. Tak třeba v roce
2011 byla zahájena soutěž v PS TFC a letos proběhne již 5. ročník. Myslím si, že tady není
potřeba mluvit o vítězi těchto klání v mužské kategorii, protože je jen jeden a to družstvo z
Břevence. Rok 2012 - mimořádné volby, změna starosty, VV OSH a vedení sekretariátu.
Zde se patří vzpomenout na dlouholetého starostu OSH Olomouc br. Luďka Sýkoru a na vše
dobré, které za dobu svého působení ve funkci udělal pro nás hasiče. Bohužel už není mezi
námi. Čest jeho památce.
V roce 2013 se nám podařilo dostat se na stadion Lokomotiva a tím posunout soutěže
Olomoucký Drak, Okresní kolo v PS a závěrečné kolo v TFC do vyššího levelu. V tomto roce
jsme jako jediný okres v kraji reagovaly na povodně v Čechách a uspořádaly sbírku. Vybralo
se od sborů ať už materiální, nebo finanční pomoc v celkové hodnotě 110 000,-Kč. Vše bylo
předáno Červenému kříži v Mělníku. U Červeného kříže a to skupině Pomáháme pomáhat,
bych se pozastavila, protože nám pomáhají s výcvikem sborů, jednotek a mladých hasičů
v oblasti první pomoci. Mezi námi tady je hlavní protagonista této záslužné činnosti a to
poslanec Parlamentu ČR. Ing. Roman Váňa. Moc děkujeme.
V roce 2014 se chvilku zdržím, protože v tomto roce mimo ostatní aktivity jsme poprvé
uspořádaly setkání našich seniorů v Myslechovicích. Tato akce měla velký úspěch všech
zúčastněných, bohužel i tady se ukázala malá informovanost od představitelů sborů, kterým
jsou informace z OSH zasílány. Zde je potřeba veliké zlepšení. Největší akcí loňského roku
byla jistě Oslava k 150. výročí založení hasičů v Čechách a na Moravě u příležitosti žehnání
našeho okresního praporu. Opět se ukázala dobrá vůle našich sborů a sbírka na prapor vynesla
39 000,- Žehnání proběhlo na Horním náměstí za přítomnosti senátora Korytáře, poslanců Ing.
Váni a Novotného, hejtmana Ol. kraje Ing. Jiřího Rozbořila, primátora JUDr. Martina Majora,
ředitele HZS OL. kraje plk. Ing. Karla Kolaříka, ředitele kanceláře SH ČMS Ing. Jana
Aulického a dalších významných hostů. Ty nejdůležitější jsem si v tom výčtu nechala na
konec a to jste vy hasiči olomouckého okresu. Byla to nádhera, když se náměstí modralo
uniformami Vás zúčastněných a prapory Vašich sborů.
V loňském roce jsme také vyřizovali živnostenské listy, koncese na prodej alkoholu a opět
mohu konstatovat, že jste přistupovali k těmto nepříjemnostem velice odpovědně a věcně.
K dnešnímu dni má živnostenský list 110 sborů našeho okresu a vím, že ti co nemají si ho
v současné době zařizují. Jen jsme vyřídili jedno a čekalo nás další martirium vyřizování,
tentokrát to bylo trošku horší, vyřizování dokumentů k zápisu do spolkového rejstříku.
K dnešnímu dni má toto vyřízeno 115 sborů. Největší problémy byli s majiteli sídel, ale i ty se
postupně řeší a věřím, že do konce dubna budeme mít všechny sbory v okrese zaregistrovány.
Na závěr bych tady měla pár čísel. V roce 2010 bylo v našem okrese zaregistrováno 900
mladých hasičů a 4195 řádných členů nad 18 roků, celkem 5095. K 31.12. 2014 963 mladých
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hasičů a 4755 řádných členů nad 18 roků celkem 5718 členů. K dnešnímu dni naše základna
čítá 5936 členů tedy nárůst o 841členů.
Během volebního období 2010 – 2015 jsme ve sborech našeho okresu pořádaly 18 828 akcí ať
už na výstavbě a opravách hasičských zařízení nebo preventivně propagačních akcích,
kulturních akcí a strávili jsme na nich 293 541 hodin. Mimo těchto hodin proběhlo 20261
jednodenních akcí a 7303 schůzek mladých hasičů, kterým se věnovalo kolem 150 vedoucích.
Nejsou zde dvoudenní a vícedenní tábory těch proběhlo 170. Soutěž , kterých se mladí hasiči
zúčastnily proběhlo 2019. Muži se za toto období zúčastnili 5131 soutěží a ženy 2109 soutěží.
Taktických cvičení proběhlo 903 a členů v jednotkách je v průměru kolem 1000 členů ročně.
Na povodních se zúčastnili hasiči z 18 jednotek. Když si vezmeme školení, které
organizovalo OSH Ol. rozhodčích v požárním sportu máme 62, instruktorů 6, rozhodčích
mládeže 35, odbornost Hasič lll má 117 členů, Hasič ll 12. Preventista lll. 136 a ll. 62.
Vedoucích mládeže je proškolených: instruktoru 72 a vedoucích MH 67. Univerzity
dobrovolného hasiče se zúčastnilo 12 členů a od letošního roku dalšího 3-letého běhu stejný
počet našich členů opět 12. Dohromady jen v těchto oblastech přepočítáno na hodiny- kolem
950 000 hodin. Nemáme tu strojníky, velitele, nositelů dýchací techniky a všechna další
školení, které probíhají na úrovni Jednotek. Tady probíhají školení na HZS nebo v Hasičských
školách. Z těch počtů mi vychází, že průměrný hasič je více v hasičárně a na areálech než
doma. Ti zapálení jsou doma jen výjimečně. Je to nespočet hodin, které věnujeme přípravě
k záchraně druhých osob a majetku a to zde nemám výčet výjezdů ať už k požárům,
k haváriím a jiným nebezpečným událostem. Jsme nedílnou součástí integrovaného
záchranného systému. Přesto své, dovoluji si říci poslání bereme s láskou a pokorou.
Vážení delegáti, vážení hosté za týden nás čeká náš první hasičský ples, potom okresní kola
dospělých i mládeže, atd. Čeká nás nové volební období, ale práce je stejná, no možná každý
rok o trochu více. Přeji Vám mnoho tolerance, elánu a nadšení, budeme je všichni potřebovat.
Za uplynulé období Vám všem patří můj veliký obdiv a poděkování za provedenou práci, které
je opravdu dost.
Děkuji Vlastimila Švubová
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Příloha č.4

NÁVRH
Program činnosti SH ČMS OSH Olomouc
pro období let 2015 – 2020 schválený SD SDH OSH Olomouc,
konaným dne 21. března 2015 v Příkazích

1)
2)

3)
4)
5)

1)
2)

3)
4)
5)

6)

I.
Postavení hasičů ve společnosti a na mezinárodní úrovni
Rozvíjet spolupráci se zahraničními hasičskými svazy, zejména se svazy sousedícími,
s ČR.
V úzké spolupráci představiteli obcí státní správy, poslanci a senátory Parlamentu ČR,
dalšími orgány, občanskými sdruženími a podnikateli, zvýšit úsilí o zlepšení podmínek
nutných zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů.
Působit na spoluobčany ve smyslu zvyšování společenského uznání dobrovolných
hasičů s důrazem na jejich nezastupitelnost.
Průběžně připravovat reprezentace mládeže a dospělých ČR pro účast na
mezinárodních soutěžích.
Podporovat humanitární akce a spolupracovat s organizacemi působícími v této oblasti.
II.
Výstavba sdružení
V souladu se stanovami SH ČMS zlepšovat činnost organizačních jednotek.
Zkvalitnit systém přenosu informací s přihlédnutím na www stránky KSH, OSH a
SDH, opírat se o přijaté Stanovy SH ČMS s plnou odpovědností a důsledností
prosazovat jejich dodržování.
Maximálně využívat program Centrální evidence členské základny, aktuálně doplňovat
připomínky uživatelů s cílem jeho využití maximálně možném počtu SDH.
Prohlubovat spolupráci s pověřenými obcemi s cílem vytvořit pro činnost SDH ty
nejlepší podmínky.
Rozvíjet odbornou úroveň funkcionářů SH ČMS, organizovat školení a semináře,
využívat studijní a metodické pomůcky např. Univerzita dobrovolného hasiče, Školení
starostů OSH, hospodářů.
Usilovat o získání dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji činnosti SH ČMS.

III.
Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava
1) Za hlavní poslání člena SH ČMS považovat připravenost provedení zásahů při
požárech, živelných pohromách, technických a jiných havárií.
2) Vyhledávat a získávat členy sborů pro činnost hasičských jednotek obcí, spolupůsobit
při zřizování těchto jednotek. Připravovat nejlepší členy sborů pro funkce velitelů,
strojníků, atd.
3) Upozorňovat odpovědné subjekty a hledat společně s nimi možnosti, jak výrazně
zlepšit stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů dobrovolných
hasičských jednotek a jak zlepšit technické vybavení v těchto jednotkách.
Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení.
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4) Pořádat prověřovací a taktická cvičení, pořádat kvalifikační hasičské soutěže, pohárové
soutěže mládeže a další prospěšné akce za účelem zvýšení odborné úrovně členů sborů.
5) Podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných
mimořádných událostí.
6) Působit na velitele jednotek, aby odborná příprava velitelů, strojníků a dalších funkcí
v požární ochraně byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS, zařazených
v hasičských jednotkách při zachování kvality odborné přípravy s cílem zajištění jejich
lepší zastupitelnosti v jednotkách.

1)

2)
3)

4)

IV.
Preventivně výchovná oblast
Seznamovat veřejnost hlavními zásadami požární ochrany pro oblast občanského
života i podnikatelskou činnost. Působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov,
provádění výrobní a jiné činnosti a na zvyšování vědomí společnosti v oblasti požární
ochrany.
Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v PO a k ochraně
života, zdraví majetku a životního prostředí.
Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy
sborů, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci
s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů a
jiných nebezpečí.
Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“, za
tímto účelem úzce spolupracovat s HZS, jak při vyhlašování, propagaci, tak při
vyhodnocování.

V.
Oblast ochrany obyvatelstva
1) Spolupracovat s HZS Ol. kraje v oblasti ochrany obyvatelstva a rozvíjet koncepci
ochrany obyvatelstva.
2) Podporovat specializované kurzy v ÚHŠ a CHH s oblasti ochrany obyvatelstva.
3) Získávat členy sborů k základní odborné přípravě velitelů družstev v oblasti ochrany
obyvatelstva.

1)

2)
3)
4)

VI.
Práce s mládeží
Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu získávání
znalostí a dovedností v oblasti PO a její historie. Pomoci plnění celostátní hry Plamen a
celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost SDH s jejich osobní přípravou.
Přihlásit se ke vzdělávacímu systému pro mládež SH ČMS – Junior Univerzita,
odznaky odbornosti a specializací.
Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů, zejména
pomocí vzdělávacích kurzů.
Usilovat o získání dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji celoroční činnosti
mládeže SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků.
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1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)

VII.
Oblast společenského dění, historie a muzejnictví
Zachovávat hasičské tradice.
Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace s činnosti hasičstva.
Rozvíjet a podporovat AZH, mezilidské vztahy a kulturně - společenskou činnost,
věnovat se seniorům.
Pokračovat v trendu pořádání propagačních a prezentačních akcí (Festival přípravky,
Propagační jízda, ad.).
VIII.
Ekonomická oblast
Hledat nové možnosti získávání nových prostředků pro činnost sborů a OSH.
Pečovat a rozšiřovat nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví a v péči sborů.
Zachovat pojištění sborů pro případ úrazu, smrti nebo trvalých následků.
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Příloha č. 5

Vážená paní starostko, vážení delegáti jednotlivých sborů, milí hosté
V souladu se schváleným programem předkládám dnešnímu jednání zprávu okresní kontrolní
a revizní rady za období od posledního řádného shromáždění delegátů, které se konalo 27. 3.
2010 v Haňovicích.
V tomto volebním období proběhlo další, mimořádné shromáždění, a to v květnu 2012. Oba
termíny od sebe nejen pomyslně, ale i fakticky oddělují práci okresního sdružení. Došlo
k výměně jak na postu starosty, tak i ve výkonném výboru. V neposlední řadě pak odešla i
zaměstnankyně na sekretariátu.
Úvodem bych rád navázal na mé myšlenky z posledního řádného shromáždění delegátů. Už
před pěti lety jsem se zmiňoval o nutnosti dodržování Stanov sdružení. Osobně jsem navštívil
několik valných hromad sborů v různých částech okresu. Po tomto bych Vás rád vyzval k širší
vzájemné účasti na těchto akcích. Vždyť není nic jednoduššího než zapsat si pár poznámek,
převzít skvělé nové nápady a zkvalitnit celou činnost sboru včetně přípravy a provedení vlastní
valné hromady tak, jak nám to Stanovy ukládají.
Druhou myšlenkou bylo včasné a úplné plnění úkolů vyplývajících pro jednotlivé sbory
z jednání na OSH. Zejména v posledním období je té papírové práce skutečně mnoho. Máte za
sebou živnostenská oprávnění a koncesní listiny a nyní probíhá zpracování všech dokumentů
potřebných k zapsání sborů do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze. Je třeba tuto
záležitost chápat velmi vážně. Po případném nedodání dokumentů a následném nezapsání
sboru ve zmíněném rejstříku sbor fakticky přestává existovat se všemi důsledky z toho
vyplývajícími.
A nyní k vlastní práci okresní kontrolní a revizní rady.
Jako řádně zvolený kontrolní orgán se pravidelně scházíme a na svých jednáních postupně
plníme úkoly ze schváleného ročního plánu práce. Jednotliví členové zapadají do pomyslné
mozaiky kolektivu a svými mnohdy velmi rozdílnými znalostmi ze svých profesí pomáhají po
celý rok nejen v kanceláři OSH, ale i na dalších akcích. Zásadní informace z VV OSH
Olomouc a z jednání krajské kontrolní a revizní rady jsou předsedou sdělovány všem členům.
Účast členů na jednáních je na vysoké úrovni.
Výrazným posunem v oblasti účetní agendy bylo zakoupení ekonomického softwaru
POHODA PREMIUM, ve kterém je s platností od 1. 1. 2013 vedena veškerá účetní agenda.
Následně byla zakoupena další licence na podporu práce okresní kontrolní a revizní rady.
Hlavní výhodou je časová flexibilita prováděných kontrol včetně analytického členění účtů a
také možnost předložení vybraných dokladů ke kontrole při jednání rady. Sporadické drobné
rozdíly z těchto kontrol jsou odstraněny prakticky okamžitě.
Inventura majetku OSH je prováděna každý rok a nebyly při ní zjištěny inventurní rozdíly.
Opotřebený majetek je po schválení vyřazován z evidence.
V průběhu volebního období se na nás obrátily dva sbory se žádostí o pomoc při řešení jejich
problémů. Bohužel v jednom případě se jednalo o zásadní finanční záležitost. Apeluji proto
z tohoto místa na práci revizních orgánů ve sborech. Mnohdy je pokladníkem Váš soused či
dlouholetý známý. I přes tuto skutečnost je třeba kontrolní práce provádět pravidelně a
důsledně. Je lépe problémům předcházet, než je následně řešit. Tak jak to ukazuje výše
zmíněný případ, který přetrvává několik měsíců a konečná úhrada dluhu nebude vůbec
jednoduchá.
Ale práce revizorů není jen o financích. Je třeba kontrolovat jednotlivá usnesení jak z hlediska
času, tak i z pohledu věcného splnění. Další oblastí může být čerpání rozpočtu, ustrojenost a
chování členů, jejich oceňování – chcete-li – udělování vyznamenání a další a další oblasti
práce. S nadsázkou se dá říci – čím méně je revizor oblíbený, tím lépe svoji práci vykonává.
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Pomyslnou spojnicí mezi sborem a okresním sdružením je garant sboru. Měl by na straně
jedné předávat a vysvětlovat informace a požadavky z vyšších orgánů ale současně být i
pomocníkem a rádcem pro sbory, kterým je přidělen. Já osobně vidím práci těchto garantů
jako velmi prospěšnou a nutnou.
Před pár dny byli do odborných rad zvoleni noví členové. A za hodinu, možná za dvě, budou
zvoleni i další funkcionáři. V každém volebním období dochází k postupné výměně. Jako
zajímavost bych uvedl, že jediným členem VV před deseti lety a zároveň i nyní je pouze
vedoucí OORV. Možná i takto velká obměna svědčí o náročnosti práce. Práce ve svém
volném čase, práce i několikrát v týdnu a navíc bez svých nejbližších rodinných příslušníků. A
to vše zdarma. Ne každý toto zvládne. V posledních letech jsou při OSH Olomouc pořádány
akce dávno zažité, ale prokázali jsme, že zvládneme i akce nové nebo jednorázové. Namátkou
lze jmenovat setkání seniorů, setkávání velitelů a starostů okrsků nebo oslavy k založení
českého dobrovolného hasičstva. Věřím, že nově zvolení naváží na současné dobré výsledky a
možná přijdou se zcela novým nápadem pro práci v budoucnu.
Závěrem mého vystoupení mi dovolte poděkovat stávajícím členům okresní kontrolní a revizní
rady za jejich – v mnoha případech i mnohaletou – práci. Dokázali jsme se sejít nejen na
oficiálních akcích a při práci, ale i jen tak, pro zábavu, pro utužení kolektivu.
Vám všem ostatním přeji pevné zdraví a hodně elánu do další práce. Nově zvoleným pak přeji
rychlé osvojení zásad práce pro OSH Olomouc.

Olomouc 21. 3. 2015
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