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Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
konaného dne 30. listopadu 2006 v Horce nad Moravou

Přítomni: dle presenční listiny viz příloha č. 1)
Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR

Hosté:

Program:
1. Zahájení, schválení programu a volba pracovních komisí
2. Zpráva sekretariátu OSH Olomouc
3. Čerpání rozpočtu 2006 a návrh rozpočtu 2007
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr
Jednání zahájil starosta OSH br. Sýkora Luděk a zároveň přivítal přítomné.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 91zástupců sborů okresu Ol.
Schválení programu:
Pro
Volba návrhové komise:
91
Za VV OSH: br. Ing. František Faltýnek
Za OORM: br. Miloslav Siegel
Za OORV: br. Josef Pelc
Za okrsek Hněvotín: br. Hynek Bokůvka
Pro
Za okrsek Bouzov: br. Pavel Bedač
91
- Volba ověřovatelů zápisu:
Za VV OSH : s. Mgr. Marcela Vystrčilová
Za VV OSH: br. Jaroslav Rozsíval
Pro
Za SDH Senice na Hané br. David Gbelec
91
- Zapisovatelem byl určen a zvolen br. Ing. Martin Žouželka
91

ad. 1. -

Proti
0

Zdrž.
0

Proti Zdrž.
0
0

Proti Zdrž.
0
0
0
0

- Kontrola plnění usnesení ze SZS okresu Olomouc z 23.března 2006
Body usnesení 01/06 až 06/06 byly splněny. Body trvalého rázu jsou plněny také.

ad. 2. = Slovo starosty OSH Olomouc br. Sýkory
- Oznamuje, že na základě vydaného Průzkumu občanské společnosti v Hasičských novinách
č.21/2006 byl z funkce 1.náměstka SH ČMS a z všech funkcí v jiných orgánech odvolán Doc.
Ing. Václav Liška, Dr. Důvodem odvolání bylo jednání pouze za jeho osobu nikoli za SH ČMS.
Zároveň starosta OSH nechává vyplnění dotazníku pouze na rozhodnutí každého z nás.
- Vyzývá zástupce SDH Břevenec, SDH Náklo, SDH Senice na Hané, SDH Velký Újezd, SDH
Střelice, aby se po skončení jednání obrátili na pracovnici sekretariátu OSH a opravili špatně
vyplněné vyúčtování dotace pro SDH poskytnuté Ol. krajem.
= ZPRAVODAJ přečetl a rozebral br. Sýkora
- vznik internetových stránek OSH Olomouc, www adresa: www.oshol.hasici-ol.cz
- termíny VVH okrsků a SDH jsou uvedeny ve zpravodaji, starosta doporučil uspořádat zatím
nenaplánované VVH až v 2 ½ ledna až 1 ½ února roku 2007
- odvod členských příspěvků do 31.1.2007 a to pouze s přiloženou a opravenou sjetinou
obdržené členské základny
- řádně vyplněnou přílohu (pouze 1 tiskopis) k Registračnímu listu opatřete všemi razítky které
SDH vlastní a to se jménem osoby, která razítko používá
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- termíny akcí v rámci okresu a kraje (viz Zpravodaj); starosta OSH vyzývá zájemce o pořádání
I.kola soutěže v PS, aby své písemné žádosti zaslaly do 31.12.2006 na sekretariát OSH Ol.
- upozorňuje, že stále mezi SDH existují již neplatná razítka a že některé sbory stále nenahlásili
na OSH Olomouc své identifikační číslo (IČO)
- vyzývá SDH aby návrhy na vyznamenání zasílali na OSH nejméně 6 měsíců před chystaným
udělením na základě stanov SH ČMS
- školení rozhodčích z pravidel PS proběhne během února 2007
- upozorňuje SDH, které nesplní své základní povinnosti vyplývající ze Stanov SH ČMS a z
dnešního usnesení SZS okresu Olomouc, bude těmto SDH na příslušný rok pozastaveno
členství ve SH ČMS
- informace o situaci obchodní společnosti VPO a.s. – o chodu této společnosti nyní rozhoduje
VV SH ČMS součastně se starostmi KSH
- na podzimním Shromáždění starostů OSH schválen nový Stejnokrojový předpis a Statut
vyznamenání s platností od 1.1.2007- došlo jen k malým nepatrným změnám (starosta doufá že
na jarním SZS okresu každý obdrží již kompletní soubor předpisů – vše záleží na tiskárně
v Novém Městě nad Metují)
- ve složce vloženy změny pravidel silničního provozu dle novely zákona 361/2000Sb. respektive
411/2006 Sb.
- upozorňuje na výskyt levných a nekvalitních stejnokrojů SH ČMS z polyesteru
- z rozhodnutí majitele budovy bude sekretariát OSH Olomouc mezi 27.-29.12.2006 uzavřen
- vyzývá přítomné zástupce, aby potřebné informace z dnešního SZS předali ve svých SDH
ad. 3. = s. Miluše Soušková - pracovnice sekretariátu OSH Olomouc
Seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za 1-10/2006 a s návrhem rozpočtu na rok 2007
- z celé zprávy vybrány hlavní položky:
-dotace: příjem 291 330,-Kč(tyto dotace pokryjí financování akcí jen ze 70%, 30% platí OSH)
-příspěvky: příjem 301 800,- Kč (odvod do Prahy 110 200,- Kč)
-propad u provizí z prodeje VPO a.s.
-k dnešnímu dni máme na kontě 1 729,- (zbylé dva měsíce v roce budeme hradit z vybraných
členských příspěvků na rok 2007)
-tato situace není způsobena špatným hospodařením, ale neustále se zvyšující cenou služeb i
zboží při stejné hodnotě příjmů
- veškerá dokumentace k nahlédnutí na sekretariátu OSH Olomouc
- rozpočet pro rok 2007 - vyrovnané sestavení na základě výše příjmů členských příspěvků;
předložení na jarním SZS okresu Olomouc v 03/2007
Pro Proti Zdrž.
- schválení čerpání rozpočtu za 1-10/2006
91
0
0
ad. 4. = Diskuse
- (z pléna) Kde se dají koupit 100% kvalitní uniformy ?
odpovídá starosta OSH: ve VPO a.s. nebo firmě Efpri v Příkazích za cenu 2 430,- Kč vč. DPH
(bez kravaty a brigadýrky, od 1.1.2007 i s těmito doplňky), tel: ředitelství 603 470 102, pí.
Jurečková 731 088 539
- br. Miloslav Siegel (vedoucí OORM) – promluvil na téma finance OSH Olomouc, připomněl
neustálé problémy; vyslovuje návrh na zvýšení členských příspěvků na 100,-Kč bez rozdílu
věku člena
- br. Šenk (SDH Břevenec) – jak často a kým se opravují sjetiny členské základny, které jsme
dnes obdrželi a to z důvodů přetrvávajících chyb v těchto sjetinách a kdo stanovuje termíny akcí
uvedených ve zpravodaji ?
- odpovídá starosta OSH – tento problém bude řešen; na jarním SZS všichni obdržíte sjetiny,
které budou zcela v pořádku; termíny republikových akcí určuje ÚORV, ÚORM a ÚORP;
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krajských akcí KORV, KORM a KORP; okresních akcí OORV, OORM a OORP
- br. Ing. Kropáč Jiří (VV OSH Ol.) – v rámci vyrovnaného rozpočtu navrhuje aby SZS
odsouhlasilo zvýšení členských příspěvků na 100,- Kč na člena bez rozdílu věku přičemž
vysvětluje důvody tohoto návrhu
- br. Urbánek (SDH Hynkov) – ten kdo pracuje s dětmi ví, že situace pro zvýšení příspěvků není
příznivá; je mnoho ekonomicky slabších rodin; příspěvky u dětí nezvedat
- br. Miloslav Siegel (vedoucí OORM) – mládežníci nejvíce peněz odčerpají, ale i z dotací
přičerpají; přesto dotace tvoří jen 70% příjmů a proto opět navrhuji, aby mládež platila stejnou
částku jako dospělí a to 100,- Kč; vždyť za tyto peníze jsou děti i pojištění oproti jiným
spolkům, kde příspěvky jsou i několikanásobné
- br. Jaroslav Rozsíval (SDH Náměšť na Hané) – navýšení příspěvků je nutností i u dětí;
nacházíme se v době, která to vyžaduje
- br. Kohoutek (SDH Loučeny) – pokud rodina nemá na dítě 100,- Kč, myslím si, že každý SDH
to za dítě zaplatí
- br. Jurečka (SDH Skrbeň) – kolik peněz z toho půjde do Prahy ?
- odpovídá I. náměstek starosty OSH – stejně jako doposud; za dítě 10,-Kč a za dospělého 20,Kč; navýšení půjde jen ve prospěch OSH Olomouc
- br. Sýkora (starosta OSH) – nikdo z Vás se nemusí bát, že peníze půjdou do Prahy či na naše
mzdy a velice bych si přál, abych to na Vašich VVH neslyšel obráceně
- zástupce SDH Troubelice – myslí někdo na seniory, zda na to budou vůbec mít ?
- br. Faltýnek (SDH Střížov) – u nás senioři pokládají za čest si zaplatit příspěvky sami za sebe, i
když jak říkají již nejsou aktivní; vždyť to není ani 10,- Kč za měsíc
- br. Malínek (SDH Podolí) – kolik to bude dělat celkem pro OSH Olomouc
- odpovídá I. náměstek starostu OSH – při OSH Olomouc je skoro 5000 členů takže
40*5000=200 000,- Kč pro pokladnu OSH Olomouc
- s. Mgr. Vystrčilová (SDH Dub nad Moravou) – jsem pro 100,-Kč i za mládež; sbor pro mládež
pořádá 20-30 akcí ročně + hodiny vedoucích s nimi strávené; oproti tomu je 100,- Kč
zanedbatelná částka
- br. Šenk (SDH Břevenec) – zda-li to není tajné jaké projekty se připravují
- odpovídá II. náměstkyně starosty OSH – je to např. grant Nestlé Česko Zora Olomouc pro
volný čas mládeže zaměřený na jejich fyzickou aktivitu; 8.září 2007 proběhne Nestlé cup (běh
na 60m překážek) s dotací 40 000,- Kč což je 80% dotace; OSH musí ještě vložit dalších 20%
částky (většinou průměrná spoluúčast vychází tak na 40%)
- br. Ing. Jiří Kropáč (I. náměstek starosty OSH Ol.) – dávám hlasovat pro návrh na
zvýšení členských příspěvků na 100,- Kč za člena bez rozdílu věku od roku 2007 včetně
- hlasování
Pro Proti Zdrž
53
18
5

- br.Jurečka (SDH Skrbeň) – musím vyjádřit nespokojenost a nesouhlas sboru nad rozdělením 3
mil. dotace bývalým primátorem města Olomouc pro 8 místních olomouckých sborů; vždyť na
povodních se nenadřeli jenom oni, ale i spousta dalších mimoolomouckých sborů
- odpovídá starosta OSH – nerozhodl primátor, ale rada města a zastupitelstvo, celý problém je
v tom, kdo je zřizovatelem jednotky PO
- br. Milan Peč (předeseda OKRR) – oznamuje SZS okresu Ol., že se ze zdravotních a
rodinných důvodů vzdává funkce předsedy OKRR a zároveň žádá o odpuštění, pokud
někoho kdy urazil; jako svého nástupce doporučil SZS okresu Ol. člena OKRR br. Jana
Konara; dále budu členem OKRR, ale přesto prosím SZS, aby podle stanov SH ČMS
zvolilo nového předsedu OKRR
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- SZS okresu Ol. nenavrhlo žádného jiného kandidáta na předsedu OKRR; proběhlo hlasování
pro br. Jana Konara na funkci předsedy OKRR
- hlasování
Pro Proti Zdrž
91
0
0
- starosta OSH poděkoval odstupujícímu předsedovi OKRR za jeho více než 30-ti leté působení
ve funkci předsedy OKRR a doporučil, abychom společně všichni důstojně poděkovali na
jarním SZS okresu Ol.
- br. Miloslav Siegel (vedoucí OORM) – upozorňuje přítomné, aby na všechny žádosti a
především dokumenty k dotacím a i jiné dokumenty zasílané na všechny stupně SH ČMS
používali jen platná razítka a tím zabránili případným problémům
- br. Bedač (SDH Bouzov) – přílohy k registračnímu listu zasílat, i když se na složení výboru nic
nezměnilo?
- odpovídá starosta OSH – bylo by vhodné, aby tento list odevzdali i SDH, u kterých změna
neproběhla kvůli aktuálnosti podpisových vzorů
- s. Mgr. Vytrčilová ( II. náměstek starosty OSH) – upozorňuji, že je nutné zaslat přihlášku pro
školení vedoucích mládeže a to z důvodu zajištění místa pro nocleh do 20.1.2007
- starosta OSH – kdo má zájem tak okrsek Nasobůrky pořádá 16.12.2006 školení pro členy JPO
II, III a V; kontakt br. Winiarskí 603454287
- br. Sedlář (SDH Olešnice) – kde skončily průkazy rozhodčích z jarního školení a proč
neproběhlo 2. opravné kolo?
- odpovídá starosta OSH – průkazy jsou na sekretariátu OSH, což je moje chyba; opravný
termín je věcí HZS, ale nejspíše to bude v osobní a pracovní zaneprázdněnosti pověřené osoby
ad. 5.

Návrh na usnesení

Usnesení shromáždění představitelů sborů okresu Olomouc
konané dne 30. listopadu 2006 v Horce nad Moravou.
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá shromáždění představitelů sborů okresu
Olomouc toto usnesení:
Shromáždění představitelů sborů:
I.

Projednalo:
a) Zprávu o činnosti sekretariátu OSH Olomouc
b) Zprávu o čerpání rozpočtu za 1-10/2006
c) Návrh na zvýšení členských příspěvků

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vyslechlo a bere na vědomí :
Stanovený termín a způsob předkládání návrhu na vyznamenání a to nejpozději 6 měsíců předem
Informaci o podmínkách pořizování vycházkových stejnokrojů
Informaci o získání dotace 40 000, - Kč na projekt pro činnost mládeže zaměřené na fyzické
aktivity s podmínkou 20% financovat ze zdrojů OSH Olomouc
Projekt MTZ pro SDH ze 70 % dotovaným financemi z Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy a 30% z rozpočtu SDH nebo OSH
Připomínku br. Jurečky na způsob financování mimoolomouckých sborů po povodních ze strany
bývalého primátora města Olomouc
Oznámení předsedy OKRR OSH Olomouc br. Milana Peče o odstoupení z funkce ze zdravotních
důvodů. Do uvolněné funkce navrhuje součastného místopředsedu br. Jana Konara
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g) Oznámení o náhradním termínu zkoušek rozhodčích
h) Termín pro přihlášení vedoucích a rozhodčích na zkoušky pro mladé hasiče do 20.1.2007
III.
a)
b)
c)
d)
e)

Schvaluje :
Navržený program jednání
Navržené funkce pro SZS okresu a to zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
Zprávu o čerpání rozpočtu OSH Olomouc za období 1-10/2006
Návrh na zvýšení jednotné částky členského příspěvku na 100,-Kč od roku 2007 včetně a to pro
všechny řádné členy OSH Olomouc
Do funkce předsedy OKRR OSH Olomouc br. Jana Konara

IV.
Ukládá :
07/06 Provést VVH sborů a okrsků SDH v termínech od 15.11.2006 do 28.2.2007
Odpovídá : Starostové SDH a okrsků
do 28.2.2007
Termín :
08/06 Vybrat a odevzdat členské příspěvky SDH za dospělé a mládež v souladu s opravenými sjetinami
členské základny do 31.1.2007
Odpovídá : Starosta SDH
do 31.1.2007
Termín :
09/06 Odevzdat dle reálného stavu zpracované Hlášení o činnosti SDH v roce 2006 do 31.1.2007
Odpovídá : Starosta SDH
do 31.1. 2007
Termín :
10/06 Všem sborům odevzdat řádně vyplněné přílohy k Registračnímu listu SDH
Odpovídá : Starosta SDH
do 31.1.2007
Termín :
11/06 Informovat členskou základnu o průběhu jednání a jeho závěrech
Odpovídá : zástupci SDH účastni dnešnímu SZS okresu Olomouc
nejbližší výborová schůze sboru nebo VVH SDH
Termín :
Hlasování o přijetí usnesení.

Pro
91

Proti Zdrž.
0
0

ad. 6. - Závěrem všem přítomným starosta OSH Olomouc popřál pevné zdraví, veselé strávené Vánoce,
šťastný nový rok a mnoho papírových peněz. Nakonec vyslovil přání VV OSH Olomouc, aby
příští a každé SZS okresu probíhalo ve stejnokrojích SH ČMS
V Olomouci 2. prosince 2006
Zapsal: br. Ing. Martin Žouželka
Ověřovatelé zápisu :

s. Mgr. Marcela Vystrčilová
br. Jaroslav Rozsíval
br. David Gbelec
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