Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 5. listopadu 2016 v Bouzově

Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 82 představitelů sborů )

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR a další dle presenční listiny hostů

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášeníschopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc
6. Zpráva OKRR
7. Informace k zavedení Elektronické evidenci tržeb
8. Informace ohledně zveřejňování přehledu o majetku a závazcích
9. Čerpání rozpočtu 1-10 /2016, výhled rozpočtu 2017
10. Organizační a různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. br. Ing. L. Pluháček, přivítal představitele SDH, hejtmana OLK
Ing. J. Rozbořila, starostu obce Bouzov Ing. Z. Foltýna, starostku OSH Ol. se. V. Švubovou, ředitele
HZS OLK ing. plk. K. Koláříka.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Ing. L. Pluháček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 82 zástupců ze 135 SDH (61% účast představitelů okresních
sborů) sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 82 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 82

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, se.
Věra Machačová, br. Milan Vysloužil, se. Čestmíra Spurná a Petra Gbelcová, br. Zbyněk Cenkl
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 82
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. M. Dostál (VV OSH Ol., SDH Blatec), se. D. Bartoňková
(SDH Loučany), br. P. Hrbek (SDH Horka nad Moravou)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 81
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 81
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Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Zděnek Vymětal (SDH Dolany), br. Květoslav Zabák (SDH Jívová)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 81
Proti: 0
Zdržel se: 1
ad. 4.
Úkoly a usnesení z jarního Shromáždění delegátů SDH okresu (5.3.2016) byly splněny.
ad. 5.

= zpráva starostky OSH Ol. se. V. Švubové k činnosti OSH Ol.
Příloha č.1
ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady br. Jana Konara
Příloha č.2
ad. 7. + 8.
- El. evidence tržeb - SDH nemusí elektronicky evidovat tržby přijímané v hotovosti podle
zákona 112/2016 Sb, za předpokladu, že jeho příjem/výnos z podnikatelské činnosti za předchozí
rok nepřekročil částku 175 000,- Kč
viz příloha č.3
- Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích – musí na předepsaném tiskopise vyplnit a odevzdat na
OSH do 31.5. daného roku každý SDH; OSH Ol. provede zpracování a odeslání údajů na městský
soud do Prahy k elektronické evidenci
ad. 9.
- čerpání rozpočtu I-X/2016, viz příloha č.4
= Schválení čerpání rozpočtu za I-X/ 2016:
Pro: 81
Proti: 0
Zdržel se: 1
- představen návrh rozpočtu OSH Ol. na rok 2017; se změnou dotační politiky je však ještě předčasné
navrhovat výši konkrétních rozpočtových položek; v daných položkách rozpočet bude předložen na
jarním SP SDH v roce 2016
ad. 10.
- pořádání reprezentačního plesu SH ČMS v RCO Olomouc 25.3.2017
Termíny povinností SDH:
= do 31.12.2016
- nahlásit termíny akcí (soutěží) mladých hasičů pro zápis do kalendáře OSH pro rok 2017
- odhlásit členy SDH z centr. evidence (podat informace na OSH, které členy odhlásí)
= do 31.1.2017
- uspořádat VVH SDH
- nahlásit termíny akcí (soutěží) dospělých pro zápis do kalendáře OSH pro rok 2017
- zaplatit příspěvky OSH Ol.
- odeslat přes centrální evidenci hlášení o činnosti SDH
= do 29.2.2017
- uspořádat VVH okrsků
ad. 11.
- Ing. Z. Foltýn (starosta obce Bouzov) – poděkoval za činnost a práci všem dobrovolným hasičům
- Ing. J. Rozbořil (hejtman) – vyzdvihl úspěšné hospodaření kraje, které se odrazilo i v systematické
podpoře dobrovolných hasičů; věří že nastavený trend bude zachován i dalších letech
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USNESENÍ
Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 5. listopadu 2016 v Bouzově.
Po projednání všech bodů programu shromáždění bylo přijato toto usnesení:
1. Bere na vědomí
- informaci mandátové komise, že SP SDH je usnášeníschopné, přítomno přes 61%
- kontrolu plnění usnesení z minulého shromáždění – vše splněno
- zprávu OSH za uplynulé období přednesenou starostkou OSH
- zprávu OKRR OSH Olomouc přednesenou br. Konarem
- předání udělených ocenění
- informace k návrhu rozpočtu na rok 2017
- informace k nadcházejícím VVH sborů dobrovolných hasičů
- informace k elektronické evidenci tržeb a zveřejňování přehledu o majetku a závazcích
- informace k závazným termínům akcí pořádaných OSH na příští rok 2017
- informace k reprezentačnímu plesu SH ČMS a OSH Olomouc
- informace ke stejnokrojovému předpisu SH ČMS
- informace k programu evidence SDH, jeho změnám a k průkazkám
- zdravice a diskusní příspěvky hostů dnešního shromáždění
- diskusní příspěvky představitelů sborů
2. Schvaluje
- program dnešního jednání
- volbu pracovních komisí
- čerpání rozpočtu OSH Olomouc za 1 až 10/2016
3. Ukládá
- všem přítomným informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního jednání
- všem sborům plnit si řádně úkoly vyplívající ze stanov SH ČMS, odevzdání vyplněných dokumentů
z VVH a uhrazení členských příspěvků.
Termíny: odevzdání elektronického hlášení, zaplacení členských příspěvků a provedení VVH sborů
nejpozději do 31. 1. 2017. Dále VVH okrsků uskutečnit nejpozději do 28. 2. 2017.
- všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendáře akcí OSH, aby tyto návrhy zaslaly na OSH
Olomouc do schválených termínů.
Termíny: mládežníci nejpozději do 31. 12. 2016, dospělí nejpozději do 31. 1. 2017
Zpracovala návrhová komise.
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