Zápis ze Shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc
konaného dne 24. března 2007 v Horce nad Moravou

Přítomni:

dle presenční listiny viz příloha č. 1)

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí, schválení programu
3. Čerpání rozpočtu roku 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
4. ZPRAVODAJ OSH Olomouc + vyhodnocení základních povinností SDH
5. Zpráva OKRR
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil starosta OSH br. Sýkora Luděk, přivítal člena VV SH ČMS br. An. Zatloukala,
náměstky OSH Olomouc a všechny přítomné zástupce SDH okresu Olomouc. Přítomní minutou ticha
uctili památku zemřelých členů sdružení.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 78 zástupců sborů okresu Ol.
ad. 2.
- Volba návrhové komise:

Za VV OSH: br. Aleš Konečný
Za VV OSH: br. Jaroslav Rozsíval
Za SDH Řimice: br. Jiří Mutl
Za SDH Senice na Hané: br. Petr Skopal
Za SDH Břevenec: br. Ing. Josef Šenk

- Volba ověřovatelů zápisu: Za VV OSH : br. Roman Mácha
Za SDH Červenka : br. Jaroslav Zouval
Za SDH Dubčany: br. Bohumír Mazánek
- Zapisovatelem navržen člen VV OSH br. Ing. Martin Žouželka
= Schválení pracovních komisí a zapisovatele:
Pro: 77

Proti: 0

Zdržel se: 1

Před schválením programu jednání navrženo starostou OSH vložení bodu – Ocenění přítomného člena
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí, schválení programu
3. Ocenění přítomného člena
4. Čerpání rozpočtu roku 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
5. ZPRAVODAJ OSH Olomouc + vyhodnocení základních povinností SDH
6. Zpráva OKRR
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
= Schválení programu:
Pro: 78
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad.3.
Na návrh VV OSH Olomouc uděluje VV SH ČMS br. Milanu Pečovi Řád sv. Floriána. Br. Peč do
listopadu minulého roku vykonával funkci předsedu OKRR a to nepřetržitých 38 let.
Za ocenění br. Peč všem přítomným Děkuje.
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ad. 4.
= s. Miluše Soušková - pracovnice sekretariátu OSH Olomouc
Seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za rok 2006 (viz příloha zpravodaje) a s návrhem rozpočtu na
rok 2007, který bude zhruba ve stejném rozložení jako bylo plnění v roce 2006. Přesná podoba
rozpočtu 2007 bude známa po rozdělení dotací od ústředí sdružení.
= vznesen dotaz - br. Mojmír Dostál (SDH Blatec): Jaký byl tedy rok 2006 z pohledu zisku/ztráty?
- odpovídá s. Soušková: Ztrátový okolo 21 tis. Kč a to z důvodů rostoucích nákladů a inflace. Rok
2007 by měl z důvodů vyššího příjmu z čl. příspěvků být vyrovnaný či plusový.
ad. 5.
= ZPRAVODAJ přečetl a rozebral starosta OSH br. Sýkora
- Hlášení o činnosti SDH ve stanoveném termínu neodevzdali SDH – Červená Lhota, Norberčany,
Pňovice, Luběnice, Zadní Újezd, Březová, Rybníček, Újezd u Uničova, Mor. Huzová, Čechovice.
- Úhradu členských příspěvků v řádném termínu (do 31.1.) neprovedli SDH - Červená Lhota,
Norberčany, Senička, Mladeč, Pňovice, Tři Dvory, Luběnice, Lazce, Zadní Újezd, Březová, Lhota
nad Moravou, Střeň, Chválkovice, Plinkout, Rybníček, Újezd, Mor. Huzová, Vojnice, Čechovice.
SDH které jsou napsány červenou barvou neuhradily čl. příspěvky ani do dnešního dne. Proto
vyzývám SZS okresu, aby na základě Stanov SH ČMS rozhodlo o dalším osudu těchto SDH.
(poskytnut čas na rozmyšlení, pokračování viz diskuse)
- Kalendáře soutěží pro rok 2007 - Není zde uvedena 1 soutěž, která zde měla být. Je to moje chyba za
kterou se omlouvám. Je to soutěž SDH Chořelice.
doplnění SDH Chořelice - termín 4. srpna 2007, kontaktní osoba br. Přikryl
doplnění SDH Mor. Beroun - překlep na termínu soutěže, správný termín je 16.6.2007
Opravené kalendáře budou k prohlédnutí na www stránkách OSH.
- Přílohou zpravodaje i kalendáře okresů Přerov, Jeseník – povšimněte si data k odevzdání přihlášek
k soutěžím konaných v roce 2008 v okrese Přerov, je to 30.9.2007.
- Vyznamenání – OSH řeší více jak ½ roku jen návrhy na vyznamenání, které přichází doslova
v šíleném znění. Proto Vás vyzývám, aby předkládané návrhy byly vyplňovány jak mají být a
odevzdány na OSH nejméně ½ roku před termínem udělení. Není také nikde uvedeno, jak si mnozí
myslí, že OSH musí písemnou či jinou formou odpovědět na výsledek udělení či neudělení. Existují
ale i sbory, které návrhy předkládají v naprostém pořádku jako např. SDH Dolany, které budou
vyznamenání předávat při oslavách 100 let založení sboru.
Na základě výše uvedených skutečností VV OSH Olomouc navrhl a předkládá SZS okresu Olomouc
jednotný postup při udělování ocenění v rámci Statutu SH ČMS platného od 1.1.2007. (viz příloha
zpravodaje, poskytnut čas na rozmyšlení, pokračování viz diskuse)
- Hlášení pojistné události – musí zde být vyjádření OSH; pokud je posláno přímo do Prahy, stejně se
vrací na OSH a zbytečně se tím prodlužuje doba vyřízení pojistné události.
- Anketní list VPO a.s. – vyplnění nechávám na Vás. VPO a.s. měla zde dnes představit nový produkt
a tím je automobil tzv. RZA. Protože se ve stejnou dobu koná i SZS okresu Liberec, nelze to
z časových důvodů stihnout. Představení tedy proběhne na jiné akci pořádané OSH.
- Přiznání k dani z příjmu práv. osob – Každá organizační jednotka SH ČMS má povinnost odevzdat
DP na svém FÚ. Mnozí z Vás to však nedělají i když každý starosta SDH má právní odpovědnost
dalších 10 let od odstoupení z funkce. OSH bude od FÚ požadovat seznam SDH, které tuto
povinnost plní a které ne.
- Soubor předpisů – Každý funkcionář sboru by si je měl prostudovat, aby zjistil že:
- není povinností vyšších orgánů odpovídat na rozhodnutí ohledně udělení vyznamenání
- není pravdou, jak si mnozí myslí, že člen vyšších orgánů SH ČMS nemá bez pozvánky přístup na
jednání nižších složek SH ČMS
- odznaky a vyznamenání jsou zpoplatněny
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- adresa www stránek OSH je: www.oshol.hasici-ol.cz
- poslední informace zpravodaje je: sekretariát OSH bude 2.-6.4.2007 uzavřen (čerpání dovolené)
ad. 6.
= slovo OKRR OSH Olomouc
Kontrolní a revizní zprávu OKRR přítomným přednesl br. Peč, neboť právě on byl 11 měsíců
minulého roku předsedou OKRR. V proslovu zmínil účast členů na jednání rad (dosáhla 87%),
poukázal na průběžné sledování správnosti cestovních výkazů, evidenci majetku a neposlední řadě
peněžního toku. Vše probíhá jak má, bez zjištění nedostatků.
Závěrem poděkoval celé OKRR za práci a všem přítomným za důvěru.
ad. 7.
= Diskuse
- br. Zatloukal An. (OSH Olomouc) – existují SDH, které nemají s HVP a.s. podepsanou smlouvu o
pojišťovnictví. Jde o to, že těmto SDH nemohou být vyplaceny provize za zprostředkování
pojistných smluv. Lze je podepsat i zde a jde o SDH Cholina, Červená Lhota, Hradečná, Pateřín,
Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Norberčany, Měrotín, Mladeč, Březová, Lhota nad
Moravou, Střeň, Bukovany, Mezice, Náklo, Rozvadovice, Tři Dvory, Pňovice, Štarnov a Ústín.
Ještě doplním informaci ke stejnokrojovému předpisu a to, že každý SDH obdrží i barevnou přílohu.
- br. Zdeněk Čurda (SDH Velký Újezd) – v obdržené sjetině se objevují cleni kteří již ve sboru nejsou.
odpovídá starosta OSH – evidence členské základny je problém, který nás tíží již 10 let. Proto
všichni do 30.4. obdržíte v rámci okrsku nové sjetiny a to buď v tištěné či elektronické podobě.
Evidence musí být v pořádku, neboť to je základ pro získání všech dotací a grantů.
- br. Huličný Stanislav (SDH Bílá Lhota) – v jakém účetnictví máme účtovat?
odpovídá starosta OSH – účtovat můžete tak jak jste zvyklí, tedy systémem jednoduchého účetnictví.
SH ČMS obdrželo výjimku od podvojného účtování. V červnu půjde do poslanecké sněmovny návrh
novely zákona, kde má být pro občanská sdružení ukotvena výjimka pro účtování v jednoduchém
účetnictví. Ještě ohledně financí – mezi SHČMS a OSA vznik nové smlouvy o šíření hudebních děl
(ušetření autorských poplatků u SDH, podrobnosti na www.dh.cz)
- br. Maitner Jaroslav (SDH Troubelice) – jak to vypadá s okresní ligou? Upozorňuji na překlep
posledního trojčíslí tel. čísla u soutěže v Troubelicích. Tel. 602 470 926
odpovídá starosta OSH – okresní liga ještě není uzavřená.
- br. Mojmír Dostál (SDH Blatec) – příště by kontrola sjetin členské základny mohla proběhnout zde
podle odevzdané sjetiny, aby se ověřilo zda jsou chyby na nově vydané sjetině či na staré odevzdané
na OSH k opravě
- starosta OSH Olomouc – SDH které v letošním roce slaví výročí založení sboru nahlásí do 31.3.2007
termín konání oslav na OSH Olomouc. Důvodem je spolupráce s českým rozhlasem Olomouc o
vysílání pod názvem „hasičská trumpeta“. Jde o vysílání o dobrovolných hasičích a to přímo od Vás
o Vaší činnosti a výročí a to každý pátek od 1030-1100; první vysílání 6.4.2007. Součástí vysílání
bude i soutěž o hudební 24-hodinové vystoupení v hodnotě 60-70 tis na akci pořádané obcí či SDH.
Soutěž bude probíhat mezi hudebními nahrávkami (hymny sborů, bojový pokřik, atd.), které sbory
zašlou do Českého rozhlasu Olomouc. Vítěz bude oznámen 18. srpna na soutěži II. kola PS.
- br. Jiří Osyka (správce www stránek OSH Ol.) – stránky jsou ve výstavbě, ale již fungují i pro
veřejnost. Adresa stránek bude uvedena v zápise.
- starosta OSH Ol. – sborům které nemají e-mailovou adresu, bude elektronická pošta zasílána na OÚ.
- br. An. Zatloukal (OSH Olomouc) – SDH které v daňovém přiznání mají zisk menší než 300 tis. jsou
od daně z příjmu osvobozeny. Nemusí se tady bát, že by platili nějaké peníze.
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- Proběhla mnohonázorová diskuse na téma „ Co se sbory, které nezaplatily členské příspěvky do data
schváleném na SZS okresu Olomouc 30.11.2006“. Tím datem byl 31.leden 2007. Z mnoha návrhů
vybrán tento:
Sbory, které zaplatily členské příspěvky za rok 2007 do dnešního dne tj. 24.3.2007, nebude
žádným způsobem omezena jejich činnost. Sbory, které nezaplatily členské příspěvky do
dnešního tj. 23.4.2007 bude pozastaveno členství na rok 2007 dle platného Organizačního řádu
SH ČMS a je jím zakázána účast na akcích konaných sdružením hasičů. Neuhradí-li SDH
dlužné členské příspěvky za rok po který mu bylo pozastaveno členství v SH ČMS budou mu
tyto roky odečteny z počtu let od založení. Zároveň sbor, který nezaplatí do 31.1.2008 členské
příspěvky na rok 2008 a neodevzdá hlášení o činnosti za rok 2007, pozastaví se mu členství na
rok 2008.
Pro: 76
Proti: 2
Zdržel se: 0
= Schválení návrhu:
- Hlasování o návrhu VV OSH Olomouc pro SZS okresu Olomouc ohledně jednotného postupu
při udělování ocenění v rámci Statutu SH ČMS platného od 1.1.2007 (návrh je přílohou
zpravodaje)
Pro: 76
Proti: 1
Zdržel se: 1
= Schválení návrhu:
- starosta OSH Olomouc – Pokud vznikne nějaký problém při udělení (např. že 60-ti letý aktivní
funkcionář sboru nemá žádné ocenění, neboť nikdo ze sboru mu nic nenavrhl), bude se řešit
individuálně. Je pravdou že 1 výjimku může udělit starosta OSH, 1 starosta KSH a 1 starosta SH ČMS.
- br. Petr Michailidis (SDH Mor. Beroun) – evidenční čísla ve sjetinách a evid. čísla na průkazech
členů se rozchází. Byl bych rád, aby se tento nedostatek dal dnes do pořádku, než u někoho na
soutěžích vznikne problém.
odpovídá starosta OSH – je to problém. SH ČMS vede okres pod číslem 3805, státní zpráva 712.
Tento problém bych rád vyřešil na jarním shromáždění starostů OSH 27.-28.4.2007.
odpovídá br. An. Zatloukal – stále platí 3805, neboť přechod na 712 je velmi složitý
- po všeobecné diskusi předložen návrh:
Číslování členských průkazů SH ČMS okresu Olomouc dle následujícího kódu
3805/XXX/001-999
XXX
číslo sboru v okrese
001-999
počet členů v jednotlivých sborech
Dle tohoto kódu, které SDH obdrží na sjetinách si jednotlivé sbory upraví průkazy členů.
= Schválení návrhu:
Pro: 76
Proti: 1
Zdržel se: 1
ad. 5. Návrh na usnesení ( viz. oddíl pod zápisem)
- hlasování o přijetí usnesení
Pro: 78

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 6.
Závěrem všem přítomným starosta OSH Olomouc popřál pevné zdraví, hodně úspěchů v soutěžní
sezóně a mnoho papírových peněz. Všem zástupcům SDH poděkoval za účast.

V Olomouci 25. března 2007
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Roman Mácha

…………………………………..

br. Jaroslav Zouval

…………………………………..

br. Bohumír Mazánek

…………………………………..
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Usnesení Shromáždění zástupců sborů okresu Olomouc
konané dne 24. března 2007 v Horce nad Moravou.
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá shromáždění představitelů sborů
okresu Olomouc toto usnesení:
Shromáždění představitelů sborů:
I. Projednalo:
1) Návrh na rozpočet roku 2007 – bude upřesněn koncem dubna 2007 a bude v podobné výši,
jako v roce 2006
2) Neplnění základních povinností sborů uvedených v zápise
3) Kalendáře soutěží na rok 2007
4) Návrhy na udělení vyznamenání – časový harmonogram
5) Zabezpečení okrskových kol v požárním sportu, proběhnou do 3.6.2007
6) Hlášení pojistných událostí na hasičskou vzájemnou pojišťovnu
7) Daňové přiznání jednotlivých sborů
8) Soubor předpisů sdružení hasičů
9) Zprávu okresní revizní rady
II. Vyslechlo a bere na vědomí :
1) Čerpání rozpočtu za rok 2006
2) Připomínky SDH na neaktuálnosti jednotlivých sjetin členské základny sborů
3) Že do 30.4.2007 obdrží jednotlivé SDH nové sjetiny členů
4) Že do 30.4.2007 nahlásí sbory na OSH Olomouc termíny svých oslav v roce 2007
5) Informace o Hasičské trumpetě, kterou bude vysílat Český rozhlas Olomouc od 6.4.2007 každý
pátek od 10.30 – 11.00 hod.
6) Internetové stránky hasičů okresu Olomouc: www.oshol.hasici-ol.cz
7) Zasílání elektronické pošty na OÚ těm SDH, které doposud nemají e-mailovou adresu
8) Uzavření sekretariátu ve dnech 2-6.4.2007
III. Schvaluje :
1) Pracovní komise a zapisovatele dnešního jednání
2) Program jednání
3) Čerpání rozpočtu roku 2006
4) Sborům, které nemají k dnešnímu dni zaplacené příspěvky se pozastavuje členství na rok 2007
a je jím zakázána účast na akcích konaných sdružením hasičů.
5) Sbor, který nezaplatí do 31.1.2008 členské příspěvky na rok 2008 a neodevzdá hlášení o
činnosti za rok 2007, pozastaví se mu činnost na rok 2008.
6) Návrh na udělení vyznamenání a čestných uznání dle přílohy
7) Číslování členských průkazů SH-ČMS okresu Olomouc dle následujícího kódu
3805/XXX/001-999
XXX
číslo sboru v okrese
001-999
počet členů v jednotlivých sborech
Dle tohoto kódu které SDH obdrží na sjetinách si jednotlivé sbory upraví průkazy členů.
8) Sbory, které ke dni 23.4.2007 neuhradily členské příspěvky, je musí zaplatit do konce roku
2007, aby jim byl započítán rok činnosti
9) Rozpočet na rok 2007 se bude odvíjet ve stejné výši, jako v roce 2006
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IV. Ukládá
1/07 Informovat členskou základnu SDH o průběhu jednání a jeho závěrech
Odpovídá: starosta SDH
Termín: nejbližší výborová schůze sboru nebo VVH SDH
2/07

Při udělení vyznamenání postupovat dle dnešního schváleného návrhu
Odpovídá: VV OSH Olomouc
Termín: trvale

3/07

Opravit a rozeslat sjetiny členské základny doplněné o evidenční čísla členů SDH
Odpovídá: br. Žouželka Martin ( člen VV OSH Olomouc)
Termín: do 30.4.2007

4/07

Nahlásit termín případných oslav sborů
Odpovídá: starosta SDH
Termín: do 31.3.2007
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