Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 14. března 2009 ve Skrbeni

Přítomni:

dle presenční listiny viz příloha č. 1)

Hosté:

členové VV OSH Olomouc, členové a předseda OKRR OSH Ol.
hejtman Ol. kraje Ing. Martin Tesařík, tajemnice BR Ol. kraje Alena Hložková,
náměstek ředitele HZS Ol. kraje Ing. plk. Karel Kolařík, starosta obce Skrbeň p. Spurný

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. starosta OSH br. Sýkora Luděk, přivítal všechny hosty a
přítomné představitele SDH okresu Olomouc. Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých bratrů a
sester.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 117 představitelů sborů okresu Ol. (v okrese Ol. je 139
aktivních SDH) a 12 členů VV OSH Olomouc. Pro hlasování tedy 118 hlasů (117 zástupců SDH +
starosta OSH). Shromáždění je tedy usnášeníschopné!
ad. 2.
Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba pracovních komisí
4. Slovo hejtmana Ol. kraje
5. Kontrola plnění usnesení z SPS okresu ze 22.11.2008
6. Čerpání rozpočtu za rok 2008
7. Zpráva OSH Olomouc (zpravodaj 1/2009)
8. Zpráva OKRR
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
= Schválení programu:

Pro: 118

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
- Zapisovatelem navržen člen VV OSH br. Ing. Martin Žouželka
= Schválení zapisovatele:
Pro: 117
Proti: 0

Zdržel se: 1

- Volba návrhové a mandátové komise:

za VV OSH: br. RNDr. Petr Fiala
za VV OSH: br. Roman Mácha
za OKRR OSH: br. Ing. Miroslav Zlámal
za SDH Senice na Hané: br. David Gbelec
za SDH Medlov: s. Vlastimila Švubová
za SDH Skrbeň: br. Jaroslav Jureček
za SDH Droždín: br. Petr Spáčil
= Schválení návrhové a mandátové komise:
Pro: 118
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad. 4.
- starosta obce Skrbeň p. T. Spurný – vítá přítomné v Obecním domě, poukazuje na nezanedbatelnou
práci hasičů na obcích, přeje hladký průběh jednání
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- hejtman Ol. kraje Ing. Martin Tesařík – děkuje za pozvání na shromáždění, poukazuje na vřelý a
vstřícný osobní postoj k hasičům, rozebírá vyčlenění a rozdělení finančních prostředků kraje pro JSDH
obcí a HZS Ol. kraje, v závěru odpovídá na otázky představitelů SDH týkající se financování JSDH
obcí všech kategorií a protipovodňových opatření okolo řeky Moravy
- náměstek ředitele HZS Ol. kraje Ing. plk. Karel Kolařík – děkuje hejtmanovi za vstřícnost k SDH a
HZS Ol. kraje, poukazuje na rozdělení 6 mil Kč pro JSDH obcí a zřízení hejtmanem 10-ti mil. rezervy
pro úsek IZS při řešení vzniklých krizových situací
Závěrem hejtman předal na základě návrhu VV OSH Ol. vybraným zástupcům SDH tyto ocenění:
s. Mgr. Marcele Vystrčilové (SDH Dub nad Moravou) – medaili Za zásluhy
br. Františku Pospíšilovi (SDH Farmakon) – medaili Za zásluhy
br. Otakaru Kupovi (SDH ) – Medaili Sv. Floriána
br. Jiřímu Tichému (SDH Rataje) – Medaili Za mimořádné zásluhy
ad. 5.
Kontrola Usnesení ze Shromáždění představitelů SDH okresu z 22.11.2008. V III. ukládá, bod
1/08 Odevzdat Hlášení o činnosti SDH – neodevzdaly SDH Hradečná, Pateřín, Bělkovice-Lašťany,
Domašov nad Bystřicí, Norberčany, Tři Dvory, Březové, Plinkout, Rybníček, Čechovice a Žerotín;
odvod členských příspěvků k dnešnímu dni neodvedly SDH Pateřín, Norberčany, Březové, Žerotín; po
termínu odvedly SDH Véska, Nové Dvory, Slatinice, Plinkout, Vojnice, Lhota nad Moravou a
Chomoutov.
bod 3/08 Splnit základní povinnosti SDH do 31.12.2008, pokud tak neučiní, bude jim členství
ukončeno platí pro SDH Červená Lhota
bod 5/08 Zasílat na OSH Ol. zápisy z okrskových schůzí – k dnešnímu dni tak neučinily okrsky Bílá
Lhota, Domašov nad Bystřicí, Náměšť na Hané, Slavětín, Hněvotín, Troubelice, Příkazy, Hanácký, Dl.
Loučka, Těšetice, Tršice a Království.
ad. 6.
= s. Miluše Soušková - pracovnice sekretariátu OSH Olomouc
Seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu za rok 2008 (viz příloha zpravodaje). Podoba rozpočtu na rok
2009 bude sestavena po proběhnutém Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi (18.4.2009)
= dotazy ze strany představitelů SDH nebyly vzneseny
ad. 7.
= Zpravodaj 1/2009 přečetl a rozebral starosta OSH br. Sýkora
- návrh Okresního shromáždění delegátů 2010 – nutno tento materiál projednat na okrscích a ve SDH,
ohledně konání OSD 2010 vzít v úvahu doporučení VV a uskutečnit VV SDH a okrsků od
16.10.2009 do 31.1.2010
- mnoho SDH nemá správné razítko, proto přiložen vzor razítek organizačních jednotek SH ČMS
- průběh letošních VVH i přes nesporné zlepšení nebyl na mnoha místech dle organizace, jednání
takový jaký byl měl být, proto přiloženy vzory programu VVH volebních i nevolebních; jedna VVH
byla i z rozhodnutí vyššího orgánu zrušena a musela se opakovat
- pro časomíru OSH Ol. FIRE 3 získán Český a Evropský certifikát (vydal na základě zkoušek Český
metrologický institut v Brně); velký kus práce odvedli br. Jan Siegel (SDH Trusovice),br. ing.
Brázdil Zbyněk a br. Oldřich Raab (SDH Hlubočky)
- úrazy - jakýkoliv úraz musí být hlášen na OSH, kde se zapíše do knihy úrazů
postup: po ukončení doby léčby se vypíše přední strana, razítko SDH, číslo průkazu apod. tak jak je
to uvedeno ve spodní časti první strany a navštíví se ošetřující lékař, který vyplní druhou stranu
tiskopisu a dá Vám doklad o zaplacení poplatku (popřípadě doplní zprávou prvního lékaře např.
z traumatologie, chirurgie atd.), to vše se odevzdá na OSH
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- nabídka vysílaček pro SDH prostřednictvím OSH Ol.- vysílačky nejsou určeny pro zásahy (nelze na
nich naladit kmitočet používaný HZS), jsou určeny pro dorozumívání na pořádaných akcích
samotnými sbory (oslavy, soutěže atd.)
- stejnokrojový předpis – platnost světle modrých uniforem končí 31.12.2010, v platnosti budou jen
tmavě modré uniformy se stejně zbarvenými výložkami a kravatou
- registrační list okrsku – obdržely okrsky, které nemají registraci; záleží na Vašem rozhodnutí zda si
ji vyřídíte; vyplývají z toho určité výhody, jen zde nevyplňujte číslo okrsku ( dotace, atd.)
dotazy:
- br. Šafařík (okrsek Hanácký) – na tiskopise Návrh na vyznamenání není v záhlaví uvedeno ČU
sboru, ale dále uvedeno je a to i datum jeho udělení
odpovídá starosta OSH: není zde proto, neboť o udělení rozhoduje SDH sám a vede i evidenci jeho
udělování
= složky obsahují:
- registrační list okrsku (jen v okrskových složkách)
- návrh Okresního shromáždění delegátů 2010
- čerpání rozpočtu 2008
- vzory razítek organizačních jednotek SH ČMS
- metodiku HZS Ol. kraje pro vyzvednutí zásahových obleků a obuvi
- reakci starostu SH ČMS na odvysílanou relaci TV Nova ohledně zakázky na výrobu zásah. oděvů
- vzor programu volební VVH SDH
- vzor programu nevolební VVH SDH
- vzor pozvánky na VVH a vzor usnesení VVH
- dopis MV GŘ HZS ČR o potvrzení národních rekordů z MČR družstev SDH, Přerov 2008
- přihláška do soutěže v požárním sportu
- návrh na udělení vyznamenání
- hlášení pojistné události
- nabídka vysílaček pro SDH
ad. 8.
= zpráva OKRR (předseda rady br.Jan Konar) – Členové rady navštívili mnoho VVH, jak na úrovni
sboru, tak okrsku, čímž byl udělán obrázek o celkové úrovni práce ve sboru a práce výboru SDH. Po
vyhodnocení na jednání OKRR musím konstatovat, že máme sbory velmi dobře pracující, ale i
sbory, které své povinnosti zvládají velmi obtížně, ba dokonce vůbec. Jak je možné, že ve sboru o
více jak 50-ti členech nezazní zpráva o hospodaření, že proběhne VVH bez pracovních komisí, že je
přijato usnesení a není přítomna většina členů atd.. Proto apeluji na Vás na čelní představitele sboru
tím, že činnost sboru nekončí poslední soutěží, ale končí kvalitně provedenou VVH a odevzdáním
daňového přiznání. Velkým problémem je i Hlášení o činnosti SDH a to v jeho neodevzdání,
vyplnění údajů jen z 50-ti %, nebo vyplněno zcela evidentně vymyšlenými údaji. Ano, buďme
kritičtí, vyžadujme kvalitní práci po okrscích, po okrskových a okresních funkcionářích, ale vždy si
nejprve udělejme pořádek ve svých řadách.
OKRR provedla kontrolu dokumentu autoprovozu, pokladny a její hotovosti, dotací. 14.ledna byla
provedena inventura majetku OSH Ol.. Byl schválen plán práce rady na rok 2009. Účast členů rady
byla v průběhu roku 86-ti %-ní.
V měsíci listopadu pro Vás chystáme školení hospodářů, čímž Vás žádám o dodržování postupných
termínů, aby tím byla usnadněna příprava celé akce.
ad. 9.
- Ing. plk. Karel Kolařík (náměstek ředitele HZS Ol. kraje) - rozebral otázku předání zásahových
obleků a bot JSDH obcí (viz také příloha zpravodaje 1/2009); poukázal na problém svolávání JPO obcí
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v současném provedení (sirény-neslyšitelnost, sms-opožděnost), proto v současnosti zkoušen systém
pagerů, po zkoušení proběhne vyhodnocení systému
odpověděl na otázky:
Co se bude dít s avizovaným 6-tým zásahovým oblekem pro JPO obcí? – ano, darovací smlouvy
s obcemi jsou sepsány na 5ks kompletů, 6-té jsou určeny pro případné výměny dle velikostí, co se
s nimi bude dít po této fázi nemáme v tuto chvíli informace.
SDH Moravský Beroun; Problém pokrytí analogovou sítí? – dojezdové časy HZS jsou pro tuto oblast
velké, je zde proto 100% pomoc místní jednotky nutností, problém bude v rámci HZS Ol. kraje řešen.
SDH Troubelice; Na proběhlém školení velitelů podána informace, že obsluhovat motorovou pilu
v JSDHO může jen osoba s osvědčením získaným od HZS, lesního učiliště nebo ÚH SH ČMS. Toto
musí mít i osoba, kterou několik let živí těžba v lese. Není to již trochu nesmyslné??? – takové
podmínky existují, bližší podrobnosti však nevím, zjistím a prostřednictvím HZS či OSH odpovíme
- br. Sýkora - na hlášeních o činnosti SDH uveden termín konání VVH sboru, ale VVH se v daný den,
nebo dokonce vůbec nekonala; je to Vaše vizitka a ostuda; OSH Ol. o těchto věcech ví
- připomínky z VVH okrsku - požadujete vyplňovat údaje a funkce které již neexistují – není to
pravda musíte si jen otevřít Soubor předpisů a nastudovat si ho
- Mgr. Vystrčilová Marcela, UNO - nabízí spolupráci SDH s UNO (Unie nestátních neziskových
organizací) přihlášky na OSH Ol. nebo na vystrcilova.marcela@seznam.cz , členové UNO mohou
požádat např. o příspěvek na připojení k internetu či na získání PC; pozvání na II. hasičskou pouť
v Dubu nad Moravou konanou 25.4.2009
= OORM, br. Miloš Siegel – na OSH existuje 44 kolektivů MH a 55 družstev, rada dle mého názoru
pracuje dobře
= OORV, br. Roman Mácha – 21.3. školení rozhodčích (jak stávajících i nových uchazečů); 31. října
proběhnou v linii SH ČMS zkoušky Hasič III, proto při zájmu o zkoušky poslat na OSH Ol. do 30.
září přihlášku ke zkoušce; OORV připravuje na 13.září pohárovou soutěž okresního významu,
organizační zabezpečení bude posláno e-mailem v dostatečném časovém předstihu
= zpráva OORP, br. Mojmír Dostál – zájemci o soutěž „Požární ochrana očima dětí“ odevzdají díla do
17.4.2009 na OSH Ol.; rozebrán rozdíl mezi Preventista II. a III. st. (odbornost SH ČMS) x
Preventista obce; viz příloha zpravodaje; úkol od HZS Ol. kraje – vytvořit přehled preventistů
SDH (bude rozeslán potřebný formulář)
- br.Martin Žouželka, OSH Ol. – prosba o pomoc k doplnění zbylých e-mailových adres, jakmile bude
mít každý sbor alespoň jednu adresu bude seznam SDH a jejich adres předán všem sborům
k dispozici; evidence členů sboru – možnost oprav během celého roku; stačí napsat na e-mail OSH
změny, dopsání či odhlášení členů, na vyžádání bude opravená evidence poslána nazpět; poprvé
v historii odeslána evidence členů při OSH na ústředí SH ČMS pro zanesení do nově vznikající
centrální evidence členů SH ČMS (bližší informace o centrální evidenci prozatím nemáme, vše je
teprve na začátku)
- Antonín Navrátil (SDH Olomouc-město) – nabízí všem zájemcům možnost bezplatného školení ze
základů „Práce na PC“, při zájmu se kontaktujte na e-mailové adrese ant.navratil@volny.cz
ad. 10. Návrh na usnesení ( viz. oddíl pod zápisem)
- hlasování o přijetí usnesení
Pro: 118

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 11.
Závěrem všem přítomným starosta OSH Olomouc popřál pevné zdraví, spoustu sponzorů, přízeň
obecních úřadů. Poděkoval i HZS Ol. kraje a krajskému úřadu za podporu při činnosti.
Ve Skrbeni 14.března 2009
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..
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Usnesení Shromáždění zástupců sborů okresu Olomouc
konané dne 14. března 2009 ve Skrbeni
Na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků přijímá Shromáždění představitelů sborů
okresu Olomouc toto usnesení:
Shromáždění představitelů sborů:

1) Bere na vědomí











Přednesenou zdravici starosty obce Skrbeň p. Spurného
Hejtmana OL. kraje ing. Martina Tesaříka
Náměstka HZS Olomouc ing. plk. Karla Kolaříka
Za Krajský úřad Aleny Hložkové
Informace uvedené ve zpravodaji 1/2009
Informace o sekci hasičů neziskové organizace UNO
Odeslat práce ml.hasičů k akci POOD do 17.4. 2009
Informace OOR (připravované školení, zkoušky, termíny)
Info o možnosti bezplatného školení „ Práce na PC“ kontakt na ant.navratil@volny.cz

2) Schvaluje
 Zprávu o činnosti OSH ČMS za období od podzimního zasedání
 Zprávu čerpání rozpočtu za rok 2008
 Zprávu OKRR OSH Ol.

3) Ukládá





Všem okrskům rozpracovat plány práce na rok 2009 – odpovídá starosta okrsku
Všem SDH plnění usnesení dnešního shromáždění na úrovni sborů – odpovídá starosta SDH
Všem SDH do 30.5. 2009 nahlásit preventistu/y sboru – odpovídá starosta SDH
Všem SDH do 30.9. 2009 nahlásit zájemce o doplnění odbornosti Hasič III. – odpovídá
starosta SDH

4) Doporučuje
 Všem SDH rozšířit členskou základnu, hlavně v oblasti mládeže
 V koordinaci s krajským úřadem uspořádat informativní seminář k protipovodňovým
opatřením
 Dodržování stejnokrojového předpisu

Návrhová a mandátová komise ve složení:
Předsedkyně: Švubová Vlastimila
Členové: br. ing. Fiala, br. ing. Zlámal., br. Mácha, br.Spáčil, br.Jureček, br. Krejčí
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