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Zápis z jednání Shromáždění zástupců okrsků SDH OSH Olomouc
konaného dne 23.

března

2006 v Horce nad Moravou

Přítomni: dle presenční listiny viz příloha č. 1)
Hosté:
Primátor statutárního města Olomouc ing. Martin Tesařík
Vedoucí odboru ochrany a obrany města Olomouc ing. Radek Zapletal
Člen VV SH ČMS Antonín Zatloukal
Členové VV OSH
Členové OKRR
Program:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí, kontrola plnění usnesení z minulého SPS
3. Vystoupení primátora statutárního města Olomouc ing. Martina Tesaříka
4. Zprávy: o činnosti, hospodaření čerpání rozpočtu v roce 2005, návrh rozpočtu na 2006,
Zpravodaj
5. Diskuse,
Usnesení a závěr
ad. 1. - Jednání zahájil starosta OSH br. Sýkora Luděk. Přivítal přítomné a provedl procedurální
záležitosti, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
zástupců sborů
Pro
Proti zdr
- jednání je přítomno dle prezenční listiny
0
0
- Schválení programu a jeho změny
ad. 2. - Volba návrhové komise:
Za VV OSH: br. Aleš Konečný
Za OKRR: br. Jan Konár
Za SDH Hynkov: br. Alois Obšil
Za SDH Třebčín: br. Hynek Bokůvka
Pro Proti zdr
Za SDH Drahanovice: br. Alois Švyncara
0
0
- Volba ověřovatelů zápisu:
Za VV OSH : Mojmír Dostál
Za SDH Černovír: Michal Kropáč
Pro Proti zdr
Za SDH Holice: Jaroslav Šponar
0
0
- Zapisovatelem byl určen br. Zatloukal
0
0
- Kontrola plnění usnesení:
08/05 - Účastníkům jednání shromáždění delegátů sborů okresu Olomouc informovat
členskou základnu o průběhu jednání a jeho závěrech.
Splněno
ad. 3. - Primátor statutárního města Olomouc ing. Martin tesařík
Ve svém vystoupení poděkoval za pozvání na tak velkou akci dobrovolných hasičů okresu
Olomouc. Krajské město podporuje hasičské zásahové jednotky a sbory dobrovolných hasičů.
Oceňuje starost o mládež a zastává heslo „ Kdo si hraje, nezlobí“.
ad. 4. - Ing. Jiří Kropáč
Seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu za rok 2005 a s návrhem rozpočtu na rok 2006 viz
příloha.
- br. Mentlík – co v tabulce znamená částka pod poštovné, když říkáte, že poštu do sborů
neposíláte, že pošta je drahá.
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- br. Sýkora – pod touto položkou jsou služby Telecomu poštovné za to co se musí poslat
poštou na SH ČMS, ostatně podrobný rozpis je v kanceláři OSH kdykoliv k nahlédnutí.
Schválení čerpání rozpočtu v r.2005 a návrh na rok 2006
Pro
Proti zdr
0
0
- ZPRAVODAJ
br. Sýkora
- Dotknul bych se jedné věci, členských příspěvků. Bohužel těch kterých se to týká zde opět
nejsou. Opět zde říkám, že za jednoho člena do 15 ti let se na ústředí odvádí 10 Kč, na člena
od 15 ti let se odvádí na ústředí 20 Kč. Takže z vybraných příspěvků zůstávají pro OSH jen
2/3 obdržených finančních prostředků získaných výběrem členských příspěvků. Navíc odvod
musí být do konce března za všechny členy kteří jsou v evidenci OSH ke konci kalendářního
roku v tomto případě k 31.12.2005. Proto je nutné opravené a odsouhlasené sjetiny všech
sborů mít na OSH nejpozději do konce února. Počty členů které se odsouhlasí a opraví
v počítači do 25. února jsou pro Prahu směrodatné a za tyto členy odvedeme peníze, ať
příspěvky zaplatily nebo ne.
- Změna telefonních čísel na HZS Ol. kraje.
- Měřenkový list na zhotovení stejnokroje SH ČMS. Tyto se budou odevzdávat ve Výzbrojně,
nebo v kanceláři OSH. Placení a vyzvednutí stejnokroje bude na Výzbrojně. Protože OSH
bude přímo finančně zainteresováno jsem zvědav jak se pochlapíte. Stejnokroje se budou šít
v našem Olomouckém okrese.
- Letošní rok bude mnoho sborů slavit různá výročí, upozorňuji na návrhy na vyznamenání a
posloupnost jednotlivých stupňů. Beru to od 18 let. za 5 let čestné uznání OSH, za 10 let tedy
v 28 letech medaile Za příkladnou práci za dalších 5 let medaile Za zásluhy, za dalších 5 let
aktivní činnosti ve sboru (nebo SH ČMS) odznak sv. Floriána, za dalších 5 let tedy ve 43
letech čestné uznání ústředí, za 5 let tedy v 48 letech medaile za mimořádné zásluhy, po
dalších 5 letech aktivní práce Řád svatého Floriána. Dosažením 60 let věku a 35 let členství
v SH ČMS může být aktivní člen oceněn nejvyšším vyznamenáním titulem Zasloužilý hasič.
Podobně se vyznamenání udělují i sborům s malými vyjímkami. V materiálech máte uvedeny
sbory, kteří již termíny svých oslav zveřejnily a do kanceláře OSH nahlásily.
- Kalendáře soutěží
- Br. Pelc Josef SDH Benkov- jak bude finančně zajištěna okresní Liga v Pú, a Liga mladých
hasičů.
- Financováním se budeme zabývat řekl starosta až budou finance na účtu OSH. Řeknu jen a
nic víc, že jsou to finance jaké okresní sdružení ještě nemělo.
- Vystoupili dva zástupci sborů a provedli opravy v termínech soutěží
ad. 5.

Diskuse
- Chtěli bychom vědět, kdo byl podepsaný pod dopisem, který se řešil na posledním zasedání
zástupců sborů. Nezachytil jsem kdo to požaduje. Hlasování o tom máli to být zveřejněno
- Většina je pro. Dobrá tedy já sbory, nebo lépe řečeno zástupce sborů
Pro Proti zdr
zveřejním. Podepsané pod dopisem přečetl.
4
6
- Jaké je telefonní číslo na odhlášení vozidla na HZS.
Byla sdělena čísla: 950 770 012, 950 770 013, 950 770 014. Platná jsou od 28. března 2006.
- br. Winiarski – sborům neplnícím základní povinnosti pozastavit členství
- br. Michal Kropáč – citoval jednotlivá ustanovení Stanov a Organizačního řádu.
- br. Sýkora povolal své tři náměstky ke krátké poradě.
- Navrhuji řekl starosta aby se sbory bylo vedeno kárné řízení. Od příštího roku podle Stanov.
- V diskusi dále vystoupilo 8 zástupců sborů s návrhy pro i proti pozastavení činnosti.
- Do kdy musí být vyhotoven zápis ze shromáždění zástupců, abychom ho nedostali až na
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dalším jednání.
- br. Michal Kropáč – citoval ustanovení Stanov a Organizačního řádu. Zpravidla do 15 dnů.
- br. Zatloukal – není možné dodržet 15 dnů. Do této doby neobdržím odsouhlasené zápisy od
ověřovatelů. Byl vyřčen kompromis . Zápisy budou zaslány na jednotlivé sbory elektronickou
poštou do 30 dnů.
- Hlasování – sborům neplnícím základní povinnosti vyplývající z členství v SH ČMS podle
Stanov a Organizačního řádu bude pozastaveno členství v SH ČMS, do konce toho
kalendářního roku ve kterém tyto povinnosti splní. Neuhradí-li dlužné členské příspěvky za
roky po které mu bylo pozastaveno členství v SH ČMS budou mu tyto roky odečteny z počtu
let od založení (omladí se).
Pro Proti zdr
2
8
- br. Mentlík SDH Véska
Zajímalo by mně, kdy mi bude odpovězeno na můj diskusní příspěvek na volebním
shromáždění v Hlubočkách. (Diskutující má patrně na mysli Okresní shromáždění delegátů
sborů, které se koná jedenkrát za 5 let vždy v roce sjezdu.poznámka zapisovatele).
- Starosta OSH. Beru jako svůj úkol a sjednáme nápravu.
- br. ing. Jiří Kropáč – připomenul termín 31. březen – podání daňového přiznání. Odborná
pomoc na www. dh.cz (webové stránky Sdružení) je vzorové Daňové přiznání.
- br. Antonín Navrátil SDH Olomouc město- ve svém vystoupení apeloval na prevenci,
představil odznak preventisty a jeho tři stupně. Sám nabízí pomoc při získání tohoto odznaku.
Má oprávnění na lektora výuky a i zkušebního komisaře. Je členem OORP, která získávání
těchto odborností má v plánu činnosti. S povděkem přijal nabídku zaslanou e-mailem učební
obor s maturitou v oboru strojník.
- www stránky OSH- připravují se ve spolupráci s HZS ol.kraje řekl br. Mácha Roman.Během
jednoho měsíce by měl být připraven návrh jak by měly stránky vypadat a jak fungovat

ad. 6.

Návrh na usnesení

Usnesení shromáždění představitelů sborů okresu Olomouc
konané dne 23. března 2006 v Horce nad Moravou.
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá shromáždění představitelů sborů okresu
Olomouc toto usnesení:
Shromáždění představitelů sborů:
I.
1.
2.
II.
1.
2.

Projednalo:
Návrh rozpočtu pro rok 2006, který bude ve stejné výši jako v roce 2005 a bude upřesněn po
6.až 7.dubnu.2006, kdy proběhne školení hospodářů v Přibyslavi.
Zpravodaj 2006/1
Vyslechlo a bere na vědomí :
Platnost telefonních čísel na HZS Ol. kraje od.28.3.2006 kde je možno odhlásit auta
jednotlivých sborů. Tato čísla jsou 950 770 012,13,14.
Příspěvky do diskuse.
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Schvaluje :
-

ověřovatele zápisu
zapisovatele
kontrolu plnění usnesení 08/05
zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2005
návrh rozpočtu na rok 2006
pozastavení členství sborům, které nesplnili svoje povinnosti dle Stanov.

IV.
Ukládá :
01/06 Provádět pravidelnou aktualizaci elektronických adres a oznamovat ji panu Zatloukalovi /
zato@volny.cz /
Odpovídá : Starostové SDH
trvalý
Termín :
02/06 Informovat členskou základnu o průběhu jednání a jeho závěrech.
Odpovídá : Zástupci SDH účastni dnešnímu jednání
Nejbližší výborová schůze sboru
Termín :
03/06 Zaslat seznam elektronických adres SDH všem sborům, který je znám pro zlepšení vzájemné
komunikace mezi sbory
Odpovídá : br. Zatloukal
31.březen 2006
Termín :
04/06 Zasílat ověřené zápisy zpět zapisovateli tak, aby zápisy ze shromáždění zástupců SDH okr.
Olomouc byla do 30 dnů sborům doručena prostřednictvím elektronické pošty.
Odpovídá : Ověřovatelé zápisů
trvalý
Termín :
05/06 Zasílat zápisy se shromáždění zástupců SDH okr. Olomouc do 30 dnů prostřednictvím
elektronické pošty.
Odpovídá : br. Zatloukal
trvalý
Termín :
06/06 Sborům, které nemají prozatím vlastní e-mailovou adresu, nahlásit e-mail adresu Obecních
úřadů u kterých si budou poštu pravidelně vyzvedávat, na adresu zato@volny.cz
Odpovídá : Starosta SDH
30. duben 2006
Termín :
Hlasování o přijetí usnesení.

Pro

Proti zdr
0
2

V Olomouci 23.březen 2006
Zapsal : Zatloukal Antonín
Ověřovatelé zápisu :

Mojmír Dostál

Souhlasím s upraveným zápisem

Michal Kropáč
Jaroslav Šponar
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