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Přítomni:

br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, br. Mácha Roman
se. Švubová Vlastimila, br. Konečný Aleš, br. Dostál Mojmír,
br. Rozsíval Jaroslav, br. Ing. Faltýnek František
Hosté:
se. Soušková Emilie, pracovnice sekretariátu, br. Konar Jan, předseda OKRR
Omluveni: se. Trnková Lenka, br. Sýkora Luděk, br. Michailidis Petr, br. Čepelák Jiří
starostka KSH Ol. se. Dáša Bártková, br. Zatloukal Antonín, člen VV SH ČMS
Program:
l. Zahájení, schválení programu jednání, volba návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Inventury 2011
4. OORM při OSH – plán práce na rok 2012 (písemné zpracování)
5. Příprava setkání starostů okrsků okresu Olomouc
6. Příprava shromáždění představitelů SDH 7.4.2012
7. Zpráva vedení OSH Olomouc
8. Informace kanceláře OSH, úhrada ČP SDH, hlášení za r.2011, čerpání rozpočtu 2012 za
01/12
9. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
10. Organizační záležitosti a různé
11. Diskuze
12. Usnesení, závěr
ad. 1. Zahájení, volba pracovních komisí
- br. Ing. Kropáč zahájil jednání VV, přivítal přítomné a nechal hlasovat o navrženém
programu, který byl schválen
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Zapisovatelem byla zvolena se. Vlastimila Švubová
- Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: br. Antonín Geprt, br. Šmoldas Karel
- Návrhová komise byla zvolena ve složení br. Mojmír Dostál, br. Ing. Faltýnek František,
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 2. Kontrola plnění přijatých usnesení
- 01/12 průběžně probíhá, garanti okrsků budou hlásit významná výročí ve sborech
- 02/12 projednává VV KSH. Br. Mácha oslovil br. Sýkoru ohledně uložení tester časomíry a ten ho
odkázal na br. Jana Siegela. Ten mu odpověděl: „najděte si to na OSH komu to bylo předáno“.
Dotaz na umístění tester časomíry byl přitom vznesen proto, že od jeho pořízení v roce 2008 není
vyhotoven žádný předávací protokol. V rámci zajištění nápravy v této věci (jedná se o majetek
KSH, zapůjčený do užívání OSH) byla starostkou KSH Ol. kraje svolána pracovní schůzka, na
kterou byli pozváni br. Konar předseda OKRR, br. Mácha vedoucí OORV, se Vlastimila Švubová
předsedkyně inventarizační komise. Další pozvaní br. Sýkora, br. Siegel M. a br. Siegel J. se
nedostavili. Přišel jen br. Siegel M., který nevybíravě vyzval starostku KSH Ol. kraje, aby s ním
odešla, že mají domluveno jiné místo, protože v kanceláři OSH je odposlouchávací zařízení, které
tam nechal namontovat podle jeho slov br. Kropáč a proto tam jednat nebudou a s ostatními
přítomnými také ne. Po ostřejší diskuzi, starostka KSH Ol. kraje s ním odešla. VV OSH se v plném
rozsahu distancuje od nařčení br. Siegela Miloslava. Záměrné a nepravdivé dezinformace ze strany
br. Siegela M. vedly k tomu, že starostka KSH Ol. kraje byla následně informována jednostranně a
neobjektivně skupinou, která měla v držení uvedený tester časomíry v hodnotě 50,0 tis. Kč a to bez
vědomí VV OSH Ol. a bez řádného předávacího protokolu.
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-

S ohledem na skutečnost, že nikomu není nic známo o tom, jak, kým a kdy bylo toto nákladné
zařízení využito, proč a z jakého důvodu a rozhodnutí bylo pořízeno a předáno br. Siegelovi J. do
držení, vznese VV OSH Olomouc v této věci dotaz na br. Sýkoru. Současně bude požadovat
informaci, proč k předání tohoto zařízení do držení br. Siegelovi J. nebyl vyhotoven řádný
předávací protokol, tak, aby nemusela inventarizační komise pátrat o jeho umístění. Za naprosto
neslušné a nevhodné považujeme to, že držitel tohoto testeru časomíry odpověděl na dotaz a
výzvu k předložení tohoto zařízení: „najděte si ho na OSH komu to bylo předáno“, když ho měl
přitom u sebe.Dále přebrala starostka KSH se. Bártková od J. Siegla další majetek KSH, který
měl v držení bez řádného předávacího protokolu a to: Dexon náhlavní bezdrát. Stan. Mikr. 2 ks –
3 mik., NPC- Modus, čas. Disp,program a rozvodné kabely v celkové hodnotě 94 150,- Kč.
K nesmyslnému nařčení br. Siegela M. VV OSH Olomouc sděluje, že žádné odposlouchávací
zařízení v kanceláři OSH Ol. není a nikdy nebylo.
03/12 splněno
04/12 splněno
05/12 splněno

ad. 3. Inventury 2011
- Informace br. Konara o průběhu krajských inventur. Nebyla zinventarizována jedna položka
a to telefon br. Sýkory- nereagoval na výzvu k jeho předložení, nereagoval na sms zprávy
- Informace od se. Švubové o okresních inventurách. Inventury jsou provedeny, zápis
s inventarizace bude předložen na jednání VV 03/12. Se. Švubová navrhla zpracovat
přehlednější seznam majetku OSH pro snadnější provádění inventur v roce 2012.
- VV pověřuje se. Švubovou, br. Geprta, br. Rozsívala a se. Souškovou k vypracování
přehledného seznamu majetku OSH Olomouc do 31.3. 2012 , pro snadnější provádění
inventur
ad. 4. OORM při OSH – plán práce na rok 2012 (písemné zpracování)
- Kalendář soutěží OORM na rok 2012 byl schválen OORM a předložen VV ke schválení. VV
předložený kalendář soutěží chválil.
- Na VV 13.3.2012 bude předložen a projednán kompletní plán práce OORM na rok 2012.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- OORV vyšla maximálně vstříc OORM v zajištění časomír i s obsluhou na všechny
požadované soutěže, které OORM nahlásila.
- VV ukládá OORM kontaktovat starostu Velkého Újezdu a domluvit se na podmínkách
pořádání a spolufinancování hry„ Plamen“, který se má konat ve Velkém Újezdě 12.5.2012
- OSH se bude finančně podílet stejně jako v roce 2011
ad. 5. Příprava setkání starostů okrsků okresu Olomouc
- Proběhly informace o přípravě Setkání starostů okrsků OSH Ol., které se uskuteční v pátek
16.3.2012 v 17:00 hod. v hasičské zbrojnici v Černovíře. Občerstvení zajistí III. náměstek br.
Konečný A.
ad. 6. Příprava shromáždění představitelů SDH 7. 4. 2012
- VV schválil termín Shromáždění představitelů sboru a to 7.4.2012 v hasičské zbrojnici
v Olomouci - Černovíře. Ostatní zabezpečení se bude projednávat na jednání VV v 03/12.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 7. Zpráva vedení OSH Olomouc
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Starosta OSH br. Luděk Sýkora se po ukončení své pracovní neschopnosti 27.11.2011
neomlouvá (kromě omluvy z dnešního VV) ani se nezúčastňuje jednání vedení OSH ani
jednání VV.
- informaci br. Ing. Kropáče, br. Geprta a br. Konara z jednání pracovní komise ke škodní
události na služebním vozidle, jednání proběhlo 16.1.2012 za účasti zástupců Ústřední
kontrolní a revizní rady, zástupce VV SH ČMS, zástupců VV OSH Olomouc a zástupce
OKRR.Závěr UKRR je ten,že odvolání br. Sýkory je neopodstatnělé a UKRR se v plném
rozsahu ztotožňuje se závěry škodní komise při OSH Ol. Písemné vyjádření UKRR zašlou po
jednání UKRR,které bude dne 16.2 2012
Vedení OSH předložilo stanovisko k dopisu br. Sýkory ze dne 5.2.2012, ve kterém br. Sýkora
sděluje, že dlužnou částku 14 700,-Kč za škodu způsobenou na služebním vozidle OSH Ol.
2M2 8302 zatím neuhradí. Tento doporučený dopis byl OSH Ol. doručen dne 8. 2. 2012, den
po termínu splatnosti uvedeném ve druhé upomínce.
- VV schvaluje zaslání dopisu br. Sýkorovi, že neuhrazená dlužná částka za škodu způsobenou
na služebním vozidle bude dne 1.3.2012 postoupena k vymáhání. Odklad úhrady dlužné
částky je neodůvodněný. VV pověřuje se. Souškovou odesláním tohoto dopisu br. Sýkorovi.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Vedení OSH Ol. v návaznosti na teze PSP SDH zpracovalo a předložilo soupis poznatků o
rozhodnutích starosty OSH Ol. v období 2008 -2011. VV s tímto soupisem souhlasí a ukládá
vedení OSH Ol. zajistit zaslání tohoto soupisu br. L. Sýkorovi k jeho vyjádření. Odesláním
dopisu VV pověřuje se. Souškovou. Termín k vyjádření je dán do 9.3.2012
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- VV projednal a vzal na vědomí informace br. Geprta o poznatcích ze schvalování
vyznamenání v uplynulém období. Byla zjištěna řada závažných pochybení.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
-

ad. 8. Informace kanceláře OSH, úhrada ČP SDH, hlášení za r. 2011, čerpání rozpočtu
2012 za 01/12
- Se. Soušková nás informovala o připravovaných žádostech na dotace a čerpání za 01/12
- Příspěvky nemají zaplaceny tyto sbory : Kovářov, Hvozdečko, Domašov nad Bystřicí,
Norberčany, Senička, Litovel, Pňovice, Rybníček, Újezd u Uničova, Hnojice, Moravská
Huzová, Mezice, Březová.
- Hlášení nemají poslány tyto sbory: Domašov nad Bystřicí, Hněvotín, Hvozdečko, Kovářov,
Krčmaň, Lipňany, Litovel, Mezice, Moravská Huzová, Norberčany, Odrlice, Přáslavice,
Rybníček, Senička, Slatinice, Štarnov, Šumvald, Tři Dvory, Újezd u Uničova,
Věrovany,Žerotín.
Se. Soušková tyto sbory obešle s upozorněním do 23.2.2012
ad. 9. Informace členů VV o činnosti a průběhu akcí v příslušných okrscích
- Všichni zúčastnění členové VV podali obsáhlé informace o VVH a děních ve svých okrscích
ad. 10. Organizační záležitosti a různé
- Informace vedoucího OORP br. Dostála, uskutečnění školení odbornosti Preventista III. a
II., které se bude konat v neděli 18.3.2012 v 10:00 hod. v hostinci u KAMZIKA
v Bohuňovicích.
- Informace o nominaci na cenu města OLOMOUC
- VV schvaluje roční příspěvek na telefonování br. Máchovi ve výši 5000,-Kč
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
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VV schvaluje čtvrtletní příspěvek na telefon br.Kropáčovi ve výši 900,-Kč (za
IV.Q.2011)
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- VV schvaluje čtvrtletní příspěvek na telefon br. Geprtovi ve výši 600,-Kč (za IV.Q.2011)
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se:
-VV schvaluje zasílání blahopřání OSH Ol. jubilantům z řad členů VV, odborných rad a
zasloužilých hasičů.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- VV schvaluje proplacení cestovního příkazu na školení vedoucích ORM v Přibyslavi,
kterého se zúčastní se. Trnková a se. Švubová
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- VV schvaluje návrh OORV - OZ okresního kola v PS a použití jednotného stroje pro toto
okresní kolo v PS konaného dne 9.6. 2012 v Přáslavicích.
Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2
- VV schvaluje nákup 1 ks flask disku 32 GB
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
VV schvaluje návrh br. Máchy převedení tiskárny HP 2605 ze sekr. OSH Olomouc do vozidla
časomíry VW Transporter 2M9 4008 a tiskárny z vozidla časomíry VW Transporter do
užívání OORM
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Novým garantem okrsku Pod Jedovou místo br. Miloslava Siegla byl navržen a schválen člen
OKRR br. Zbyněk Cenkl.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Se. Vlastimila Švubová bude zařazena jako řidič služebního vozidla 2M2 8302 a
proto se zúčastní v 02/12 školením řidičů. Školení se zúčastní i br. Mácha
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Vedoucí OORM se. Trnkové L. bude proplacena cesta na školení vedoucích mládeže, které se
koná 23.3. -25.3.2012 v Jánských Koupelích
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Schválené návrhy na vyznamenání:
SDH Dub nad Moravou: br. Pavel Veselí - ZZ, br. Jan Skopal – Medaile sv. Floriána,
br. Pavel Peřina – Z PP, br. Ing. Ivo Čečman – ZPP, br. Karel Bola – ZPP, br. Rostislav
Babůšek - ZPP, br. Roman Obzina - ČU OSH, br. Jan Mádr - ČU OSH, se. Marta Karolová –
ČU OSH, Br. Lukáš Pavelka – ČU OSH, br. Ladislav Nuc – ZPP, se. Eva Dohnálková – ČU
OSH; SDH Majetín: br. Ladislav Malík – Medaile sv. Floriána, br. František Žáček - Medaile
sv. Floriána, br. Milan Malčik – Medaile sv. Floriána, br. František Červenka –Medaile sv.
Floriána, br. Sudený Stanislav – Medaile sv. Floriána.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- Po dobu přetrvávající dlouhodobé nemoci starosty OSH Olomouc br. L. Sýkory pověřuje VV
OSH Olomouc jeho zastupováním a řízením VV OSH Olomouc I. náměstka OSH Olomouc
br. Ing. J. Kropáče
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
- OORV navrhuje poskytnutí zálohy br. Petrovi Klabačkovi z SDH Velký Týnec na výrobu
sklopných terčů v částce 10,0 tis. Kč. Záloha bude zúčtována z poskytnutých dotací.
Hlasování pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
-

ad. 11. Diskuze
- Diskuze byla provedena u každého bodu
ad. 12. Usnesení a závěr
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Návrh usnesení z VV dne 14.2.2012
1. Bere na vědomí
- kontrolu usnesení z minulého zasedání VV
- provedení inventur na OSH Olomouc
- rozdělení časomír a obsluhy na jednotlivé soutěže MH
- informaci br. Ing. Kropáče, br. Geprta a br. Konara z jednání pracovní komise ke škodní
události na služebním vozidle, jednání proběhlo 16.1.2012 za účasti zástupců Ústřední
kontrolní a revizní rady, zástupce VV SH ČMS, zástupců VV OSH Olomouc a zástupce
OKRR.
- soupis poznatků VV OSH Olomouc o činnosti OSH Olomouc za roky 2008 až 2011
- informaci sekretariátu OSH o sborech, které neuhradily členské příspěvky na rok 2012,
nebo neodevzdaly hlášení za rok 2011ve stanovené lhůtě
- informace sekretariátu a kanceláře OSH
- informace členů VV – garantů okrsků o dění v okrscích a sborech
- informaci OORP o uskutečnění školení odbornosti Preventista III. a II., které se uskuteční
v neděli 18.3.2012 v 10 hodin v hostinci u KAMZÍKA v Bohuňovicích
- informaci o přípravě jarního zasedání starostů okrsků a SP SDH v Černovíře
- informaci br. Geprta o poznatcích z udělování vyznamenání a zjištěných závažných
pochybení v této oblasti
2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- pracovní komise pro dnešní jednání
- kalendář soutěží MH na rok 2012
- termín konání jarního zasedání zástupců sborů dne 7.4.2012 v 9.00 hod. v HZ Černovír
- termín konání jarního zasedání starostů okrsků dne 16.3.2012 v 17.00 hod. v HZ Černovír
- zaslání dopisu br. L. Sýkorovi, že neuhrazení dlužné částky za škodu způsobenou na služebním
vozidle je neodůvodněné, je po lhůtě splatnosti a bude dne 1.3.2012 postoupeno k vymáhání
- zaslání dopisu br. L. Sýkorovi, „soupis poznatků VV OSH Olomouc o činnosti a
rozhodnutí starosty OSH Olomouc za roky 2008 až 2011“ k vyjádření
- roční příspěvek na telefonování br. Máchovi ve výši 5000,- Kč
- čtvrtletní příspěvek na telefonování br. Ing. Kropáčovi ve výši 900,- Kč (za IV.Q.2011)
- čtvrtletní příspěvek na telefonování br. Geprtovi ve výši 600,- Kč (za IV.Q.2011)
- zasílání blahopřání OSH Olomouc jubilantům, členům VV a zasloužilým hasičům
- OZ okresního kola v PS a použití jednotného stroje pro okresní kolo v PS
- nákup 1 ks flash disku 32 GB
- schvaluje proplacení cestovního příkazu na školení vedoucích ORM do Přibyslavi
- schvaluje proplacení cestovného vedoucí OORM se. Trnkové na školení v Jánských Koupelích
- převedení tiskárny HP 2605 ze sekr. OSH Olomouc do vozidla časomíry VW Transporter
2M9 4008 a tiskárny z vozidla časomíry VW Transporter do užívání OORM
- stanovisko VV OSH Olomouc k dopisu br. L. Sýkory ze dne 5.2.2012
- navržená vyznamenání
- nového garanta okrsku Pod Jedovou br. Zbyňka Cenkla
- zařazení se. Švubové, jako řidiče služebního vozidla OSH Olomouc 2M2 8302
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-

po dobu dlouhodobé nemoci starosty OSH Olomouc pověření jeho zastupováním a
řízením VV OSH Olomouc I. náměstkem OSH Olomouc br. Ing. J. Kropáčem
vyplacení zálohy 10,0 tis. Kč br. Petrovi Klabačkovi na výrobu sklopných terčů

3. Ukládá
06/12 do příštího jednání VV zástupcům okrsků zjistit kulatá a půlkulatá výročí založení sborů
07/12 do 31.3.2012 jmenovaným členům VV zpracovat do tabulky celkový seznam majetku
OSH Olomouc po ucelených oddílech pro jednodušší provádění inventur

08/12 do 23.2.2012 sekretariátu OSH Ol. obeslat sbory, které si nesplnily své povinnosti vůči OSH
09/12 do 20.2.2012 se. Souškové zaslat v pověření VV a vedení OSH Olomouc dopis br. L.
Sýkorovi, „Soupis poznatků VV OSH Olomouc o činnosti a rozhodnutí starosty OSH
Olomouc za roky 2008 až 2011“ k jeho vyjádření k tomuto materiálu do 9.3.2012
10/12 do 20.2.2012 se. Souškové zaslat z pověření VV OSH Olomouc br. L. Sýkorovi dopis
„Stanovisko VV OSH Olomouc k dopisu br. L. Sýkory ze dne 5.2.2012“.

Závěrem br. Ing. Kropáč poděkoval všem přítomným a jednání v 19:30 ukončil. Příští jednání
VV se bude konat dne 13.3.2012 v 15:00 hodin v kanceláři OSH Olomouc.
Po dokončení zápisu, přišel dopis s vyjádřením a usnesením k odvolacímu řízení , které bylo
projednáváno dne16.1. 2012
Informace VV OSH Olomouc o výsledku a usnesení 7. jednání ÚKRR SH ČMS:
Usnesení č. 11/2012 ze 7. jednání ÚKRR SH ČMS konaného dne 16.2.2012
Bod zápisu č. 4. Informace ke kontrolní akci OSH Olomouc
ÚKRR byla požádána o přešetření stížnosti starosty OSH Olomouc na postup Výkonného
výboru OSH Olomouc v souvislosti s prověřením vzniklé škody na služebním vozidle OSH
Olomouc. Kontrolní skupina byla odsouhlasena ve složení Jan Kumpán, Jaroslav Bejlek a za
VV SH ČMS byl jmenován Stanislav Pumprla . O průběhu jednání konaného dne 16.1.2012 v
kanceláři OSH Olomouc, referoval J.Kumpán, J.Bejlek. Kontrolní skupina doporučila ÚKRR
zamítnout stížnost jako bezdůvodnou. Po obsáhlé diskusi přijala ÚKRR usnesení :
Usnesení 11/2012
ÚKRR schvaluje závěr kontrolní skupiny k prošetření stížnosti starosty OSH Olomouc p.
Luďka Sýkory ze dne 3.10.2011 s tím, že považuje postup VV OSH Olomouc v této věci za
správný a stížnost p. Sýkory zamítá v plném rozsahu.
přijato všemi přítomnými členy jednomyslně
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Zapsala: Vlastimila Švubová
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Ověřil: Geprt Antonín
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Šmoldas Karel
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